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Използвани съкращения

ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници
ЕК - Европейска комисия
ЕС - Европейски съюз
ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗРР - Закон за регионалното развитие
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България
МО - Междинна оценка
МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройство
МСП - Малки и средни предприятия
НПО - Неправителствени организации
НСИ - Национален статистически институт
ОБ - Общински бюджет
ОП - Оперативни програми
ОПР - Общински план за развитие
ОПРР - Оперативна програма „Регионално развитие"
ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
ОСР - Областна стратегия за развитие
ПРСР - Програма за развитие на селските райони
РПР - Регионален план за развитие
SWOT - анализ - Анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи УО Управляващ орган
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Настоящата междинна оценка на Общинския план за развитие 2014 -2020 г., е
изготвена въз основа на сключен договор № 7875 от 07.09.2017 г. между Община
Средец и фирма „Емпико“ ЕООД, гр. София.
Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен
преглед на напредъка и оценка за ефективността на постигнатите резултати от
изпълнението на Плана за развитие на Община Средец 2014 – 2020 г., към средата на
периода на неговото действие. Този тип оценка цели да установи степента на
съответствие на стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие на
Общината, реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и
ефикасността на използваните ресурси, реализацията и въздействието на Плана върху
процеса на развитие за оценявания период. Основна цел на МО е да осигури надеждна и
полезна за управляващите информация, която да интегрира опита и поуките от
първоначалния етап от реализацията на Плана в цялостния процес на стратегическо
планиране и вземане на адекватни решения. Тя трябва да е изходна опорна точка за
актуализация на ОПР за остатъка от плановия период, с което да допринася за
повишаване ефективността на процеса по изготвянето и изпълнението на
стратегическите планови решения в Общината. Предмет на анализ и оценка е
изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общински план за развитие на
Община Средец. Той е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за
устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво и за ефективното управление на
общината. Основание за разработването на ОПР са разпоредбите на чл.14 от Закона за
регионално развитие, съгласно които Общинският план определя целите и приоритетите
на развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно изискванията на
Закона, общинските планове за развитие са средносрочни планови документи, като
сроковете за тяхното разработване се обвързват с циклите на държавното планиране.
Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа местните
инициативи и да се създаде конкретен документ, включващ цели, приоритети и мерки за
ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината
проблеми и задачи.
Съгласно Закона за регионалното развитие (чл. 30, 31) стратегическите планове
подлежат на наблюдение и оценка с оглед постигане на ефективност и ефикасност на
планирането, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на развитието.
Чл. 33 на ЗРР регламентира извършването на междинна оценка не по-късно от 4 години
от началото на периода на действие на стратегическите планове, и в частност на
Общинския план за развитие. Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР Междинната оценка включва:

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.
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В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението,
релевантност на стратегията и капацитет за координация. Тя е фокусирана върху
аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането
на ОПР на Община Средец с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически
промени на местно, регионално и национално ниво и първоначалните ефекти от
прилагането на оперативните програми за България с европейско финансиране за
периода след 2014 г. Настъпилите промени налагат предприемане на действия от
компетентните органи за актуализация на действащия общински план за развитие, за да
се адаптира към промените и се засили неговата ефективност и ефикасност като
документ за провеждане на политиката за развитие на общината. Предмет на
наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план
за развитие, организацията и методите прилагани от органите, отговорни за неговото
изпълнение, като се използват резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и
проектите, включени в Програмата за реализация на плана. Орган за наблюдение на
общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на
изпълнението на общинския план за развитие се осигурява участието на
заинтересованите страни - органи, организации, физически и юридически лица при
спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на
ОПР. Финансовото и техническото осигуряване на дейността по наблюдението на
общинския план за развитие се извършва от бюджета на общината. Кметът на общината
организира наблюдението на изпълнението на ОПР. За резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработват ежегодно годишни доклади.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР се изготвя по определен от
кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на
общината. Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие, се въвеждат в Единната информационна система за
управление на регионалното развитие. Годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на
междинна и последваща оценка на общинския план за развитие.
Основната функция на МО е препрограмирането - промяната на плановия
документ въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение,
подобряване на самия план и на отделни негови части. МО има ограничени възможности
за оценка на въздействията, тъй като не само има изместване на проявлението на
въздействията във времето, но и самата интервенция не е приключила. Затова е
необходимо да бъде изготвен ясен документ с изводи и препоръки за актуализация на
ОПР с оглед на оставащото време за неговата реализация.
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Методологията на междинната оценка е основана на структуриран и систематичен
подход при събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде
обобщена по следния начин:
 прилагане мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данните;
 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския
план за развитие, както и мерки за преодоляването им;
 прилагане мерки за осигуряване на информация и публичност при
изпълнението на Общинския план за развитие;
 прилагане мерки за постигане на необходимото съответствие на Общинския
план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
Общината;
 мерки за прилагане на принципа на партньорство;
 резултати от извършените оценки на изпълнението на Общинския план за
развитие.
Конкретните цели на междинната оценка на изпълнението на ОПР на Община
Средец са:
 събиране на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и
приоритетите заложени в ОПР за периода 2014 - 2016 г.;
 оценка на съответствието на Плана с настъпилите промени на национално ниво
и ниво ЕС;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода
финансови ресурси за постигане на целите на ОПР на община Средец;
 препоръки за изпълнението на ОПР до края на 2020 г., в т.ч. и необходимостта
от актуализации и промени;
 осигуряване на необходимата публичност на резултатите от междинната
оценка.
От така формулираните цели произтичат следните основни задачи на междинната
оценка:
1. Да се събере и анализира наличната информация за степента на изпълнение на
ОПР до момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели;
2. Да се посочи кои мерки и цели са изпълнени, обективно отпаднали от ОПР,
изпълняват се текущо или тяхното изпълнение предстои до края на 2020 г. или е
прехвърлено за следващия планов период;
3. Да се посочат слабостите и проблемите при изпълнение на целите и мерките в
ОПР и да се направят препоръки по отношение на бъдещи оценки.
При изготвяне на междинната оценка се вземат под внимание анализите,
констатациите и експертните преценки, които се отнасят, както до тенденции или
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ключови и характерни за периода факти и данни, така и тези, свързани с отчитане
степента на изпълнение на всяка конкретна цел и мярка от Плана.
Оценката на изпълнението се извършва чрез сравняване на постигнатите
резултати с данните за изходното състояние и базисния сценарий. Освен обективните
технически и икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и неподлежащите
на количествена оценка резултати, както и косвените резултати. В резултат на оценката
могат да бъдат предложени промени в някои от целите и параметрите на ОПР, както и
промени в инструментите за тяхното изпълнение.
След възлагане на дейността се пристъпи към събиране на първичната
информация, необходима за извършване на междинната оценка. След събиране на
информацията се пристъпи към нейния анализ. В тази фаза се извърши :
1. Работа с документи - подбор, съпоставяне, анализ, оценка и синтез:
Документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи
документи на Община Средец, които допринасят за изпълнението на ОПР;
2. Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от
изпълнението на ОПР, оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси.
Критерии за междинна оценка за изпълнението на ОПР.
Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването
на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и
качеството на резултатите при изпълнението на Общински план за развитие на Община
Средец 2014 - 2020 г.:
 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на
политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;
 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране
на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното
развитие;
 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социалноикономическия профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.;
 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното
изпълнение на ОПР;
 Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на
общината;
 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален
капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие;
 Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да
съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР.
Междинната оценка обхваща времевия период 2014 - 2016 г.(включително), като
анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови
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и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по
отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори. Основните
индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за развитие, не осигуряват
достатъчна база за изготвяне на Междинна оценка, затова междинната оценка е
направена въз основа на предварително дефинирани критерии за оценка на изпълнението
на ОПР, които определят качеството и степента на изпълнение на целите и
приоритетите.
Критерии за оценка:
- Обоснованост (съответствие и съгласуваност);
- Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/слаби страни и проблеми
на общината?
- Ефективност: Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените
цели?
- Ефикасност: Съответстват ли вложените материални, човешки и финансови
ресурси на постигнатите резултати?
- Полезност на постигнатите резултати и вложените ресурси: Отговарят ли на
поставените цели?
Един от основните въпроси, свързани с разработването и изпълнението на
Общинския план за развитие на община Средец е свързан с подбора на количествени
критерии за оценка на изпълнението му. Същите дават възможност за изграждането на
детайлна рамка, на чиято база да бъде следено постигането на очакваните резултати от
мерките /приоритетите/, стратегическите цели, за да бъде постигната визията на
Общинския план за развитие на община Средец.
По този начин се създава основа за извършване на обективна оценка за
напредъка по изпълнението на стратегията на междинни и финални етапи в рамките на
плановия период.
Изборът на подходящи индикатори за оценка на изпълнението е извършен на
база възможността да се измери адекватно ефектът от прилагане на плана, като са
следвани принципите за:
 Целесъобразност (по отношение на приоритетите и целите);
 Възможност за представяне в количествено изражение (поставяне на стойностни
цели и базисно положение);
 Надеждност (лесно формулиране и агрегиране);
 Наличност (наличност на данните за въвеждането им в системата за наблюдение
– матрични карти).
Индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите
и приоритетите за развитие. Чрез пречупването на резултатите през призмата на
критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и
устойчивост се постига обективна преценка относно резултатите от реализацията на
8
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плана и въздействието върху социално-икономическия облик на общината и степента на
реализация на очертаните в плана средносрочни цели на регионалното развитие.

3. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОЦЕНКАТА
За междинната оценка са използвани следните източници на информация:
1. Общински план за развитие на община Средец 2014-2020 г.;
2. Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Средец
2014-2020 г.;
3. Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 г.;
4. Справки и отчети на Община Средец;
5. Информация за дейността на Община Средец в периода 2014 – 2016 г.
6. Бюджети на Община Средец за периода 2014-2016 г.;
7. Интернет страници и портали на Община Средец, на УО на Оперативните
програми в България, на ЕС, на ИСУН – Информационна система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, и др.
На етапа на разработването на общинския план за развитие е извършена
предварителна оценка на неговото съответствие, въздействие и приложимост и до
момента ОПР не е оценяван от гледна точка на изпълнение. В плановия документ е
постигнато значително съответствие между стратегическите цели и приоритети в
разработените стратегически документи на национално ниво, регионално и областно
ниво.
Постигнато е съответствие по всеки един от приоритетите и целите за общинско
развитие с приоритетите и целите на областно ниво в областта на местната и регионална
конкурентоспособност на икономиката на основата на технологичен напредък и
иновации, развитие и модернизиране на техническата и екологичната инфраструктура,
подобряване на условията и качеството на живот; ефективното използване на природния
и културно-историческия потенциал за развитие на устойчив туризъм, интегрирано
развитие и модернизиране на социалната инфраструктура и качеството на услугите в
тази сфера, развитие на териториалното сътрудничество между общини и региони –
потенциални партньори на община Средец.
Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват добър напредък на
Община Средец при реализиране на мисията, основните цели и приоритети на Плана;
Приоритетите на ОПР са приемливи и до голяма степен отговарят на нуждите на
местното население.

3.1. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПР НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Уместността на стратегическата част на ОПР към днешна дата беше тествана от
гледна точка на:
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1. Съответствие на ОПР на планове и политики от по-високо ниво. В
стратегически аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и националното
законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността, настъпили след
приемането им през 2014 г. Необходимо е акцентиране върху темата за иновациите,
която става все по-актуална в европейски и национален мащаб, и евентуална
актуализация на ОПР може да бъде потърсена в тази насока. При разработване на
програма за изпълнение на ОПР до края на плановия период е препоръчително да се
работи с актуализираните варианти на документите от по-високо ниво, за да се постигне
съгласуваност с техните цели и приоритети, в случай, че има промяна. Акцент следва да
се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано развитие, като се
търси съответствие със стратегическото ниво на съответните оперативни програми, по
които община Средец е бенефициент. Необходимо е да се актуализират мерките и
интервенциите от ОПР с актуалните оперативни програми и потенциалните
бенефициенти от общината. Тази информация определя пресечните точки между
източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От
нея става ясно за кои приоритети и цели на ОПР не съществува друг източник на
финансиране освен общинския бюджет. Анализът на тази информация може да послужи
за целите на годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни средства
към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите на населението от
общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от оперативни и други
донорски програми. Преглед на ОПР е необходим не само по отношение на
стратегическата част на ОПР, но и в структурно отношение. За да съответства ОПР на
промените на национално ниво, той трябва да бъде актуализиран с акцент върху
системата на изпълнение, мониторинг и контрол на общинския план за развитие.
2. В Общината не са разработвани годишни Програми за изпълнението на Плана,
в които реализацията на мерките да е конкретизирана по години - чрез отделни проекти
(дейности), по финансови ресурси и източници на ресурсите. Това до голяма степен
затруднява да се даде количествена оценка на степента на постижение на целите на
Общинския план за развитие, съобразно планираните срокове. Освен това е трудно,
където липсват количествени данни за изразходените средства по отделните мерки по
години, да се прецени ефективността и ефикасността на изразходените финансови
ресурси, както и възможностите и затрудненията за финансиране на нови проекти
(дейности), през оставащите години до края на плановия период – 2020 г. Друга
трудност, поради липсата на такава информация е да се прецени обективно дали е
пропуск или не липсата на дейности (проекти) по отделни мерки за някои от годините
при оценка на степента на постижение на целите на ОПР.
3. МО показа, че методически правилно и логически издържано е разработен
SWOT-анализа. Необходимо е обаче да се прецизират и допълнят силните и слабите
страни, възможностите и заплахите, съобразно настъпилите най-нови промени във
външната и вътрешната среда. Това предполага при социално-икономическия анализ на
сегашната ситуация да се актуализират част от данните, свързани със SWOT анализа –
брой и структура на населението по различни показатели, заетост и безработица,
структура на местната икономика, настъпили промени в техническата инфраструктура,
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промени в материално техническата база на учебните заведения, културните институти,
лечебните и социалните заведения, социалната сигурност, състоянието на жилищния
фонд, промени в кадастралната и плановата обезпеченост, и др.
ИЗБРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие има за цел да проследи напредъка по изпълнението на ОПР на община Средец и
постигането на поставените цели. Индикаторите имат ключово значение за
наблюдението и оценката на ОПР, затова тяхното адекватно формулиране има
изключително важно значение както за целите на отчетността, така и за ефективността
на системата за мониторинг.
Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната оценка за
наблюдение, оценка и актуализация на ОПР. Тя е основен обективен инструмент за
проследяване изпълнението на ОПР. Избора на подходящи индикатори се базира на
специфичните характеристики на стратегическата част на ОПР и съвременните методи
за наблюдение на стратегическото планиране.
За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са
използвани различни източници на надеждна информация: НСИ - данни от текущата
статистика, националното преброяване проведено през 2011 г.; Информационната
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България
/ИСУН/; годишни доклади на различни отдели в общината.
Индикаторите за наблюдение и оценка се използват за количествено измерване на
резултатите, ефекта и въздействието от осъществяването на плана.
В Общинският план за развитие на община Средец са формулирани общи и
специфични индикатори.
Общите индикатори са подбрани с цел осигуряването на необходимите адекватни
информационни ресурси за общото състояние на община Средец през периода на
наблюдение. Те са съобразени със следните водещи принципи:
 съобразени са с ограничения срок за изпълнение на Общинския план за
развитие - 2014-2020 г.;
 подпомагат извършването на сравнителен анализ за моментното състояние на
общини в ЮИР и страната;
 осигуряват комплексна информация за интегрираното развитие на територията;
 позволяват изследване на потенциалните връзки между променящите се
условия, нивото на регионално развитие и избора на дадена политическа рамка.
Общи индикатори:
Общи икономически показатели:
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Равнище на икономическо развитие
 БВП по текущи цени – общ и на човек (хил. лева)
 БДС по текущи цени – обща и по сектори (хил. лева)
 Динамика на чуждестранни преки инвестиции (хил. евро )
Селско стопанство
 Обработваема и използвана земеделска площ
 Производство на растителни култури – количества по видове, добиви
 Брой животни
 Производство на месо и мляко
Промишленост
 Продукция на промишлените предприятия – по отрасли
Туризъм
 Реализиран брой нощувки
 Брой на нови легла
 Брой и видове на туристически атракциони и услуги
Техническа инфраструктура
Транспортна система
 Гъстота и състояние на пътната мрежа – по класове
Съобщителна система
 Плътност на телефонни постове
 Интернет достъп
Водностопанска система
 Използвана вода
 Доставена вода
 Напоявани площи
Околна среда
 Водоснабдяване
 Канализационни системи и пречистване на отпадъчни води
 Качество на въздуха
 Депонирани твърди отпадъци
 Брой и капацитет на ПСОВ
 Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
Социално развитие
Демографско състояние и тенденции
 Брой на населението
 Гъстота на населението
 Естествен прираст, (раждаемост, смъртност)
 Население под, в и над трудоспособна възраст
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 Миграция
 Пазар на труда
 Коефициент на икономическа активност
 Коефициент на безработица
 Общ доход на лице от домакинството в лв.
 Средна работна заплата
Здравеопазване
 Лекари и стоматолози – общо и на 1000 жители
 Регистрирани общи практики – общо и на 1000 жители
Образование
 Брой преподаватели
 Брой ученици
Култура и изкуство
 Читалища
 Библиотеки
Жилищно задоволяване
 Жилища на 1000 обитатели
 Ново строителство
Специфичните индикатори имат по-конкретен характер и са пряко свързани с
дефинираните в стратегическия документ цели, мерки и дейности. Те са следните:
Цел 1. Укрепване и подобряване на административния капацитет и
усъвършенстване на организацията и управлението на общината:
Мярка 1: Повишаване на професионалното ниво и развитие на
административния, организационно - управленския и консултантски капацитет на
местната администрация:
- Брой организирани целеви обучения;
- Брой обучени служители;
- Брой разработени проекти за повишаване знанията и уменията на общинските
служители;
- Функционираща система за атестиране на служителите в общината;
- Брой служителите в администрацията получили допълнителната квалификация.
Мярка 2: Развитие и усъвършенстване на организационните структури на
общинските органи за управление:
- Оптимизирана структурата и организация на администрацията;
- Брой въведени електронни услуги;
- Брой електронно подадени документи;
- Брой нови компютри за общинските служители.
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Мярка 3: Развитие на публично-частно партньорство:
- Брой стратегии за ПЧП на община Средец;
- Брой участия във международни, национални и регионални бизнес форуми;
- Брой проекти с ПЧП.
Мярка 4: Трансгранично и транснационално сътрудничество:
- Брой участия/организиране на форуми за обмяна на опит и добри практики
между общините;
- Брой проекти по програмите за трансгранично сътрудничество;
- Брой сътрудничества с подходящи общини членки на ЕС и общини извън ЕС;
- Брой съвместни проекти за обмяна на опит и добри практики;
Цел 2: Повишаване на конкурентната способност на общинската икономика:
Мярка 1: Осигуряване на подкрепа за развитието на модерни малки и средни
предприятия, съобразени с:
- Брой новосъздадени МСП;
- Брой програми за насърчаване и подкрепа развитието на МСП;
- Обем на инвестициите, привлечени от страната и чужбина.
Мярка 2: Повишаване на ефективността на местната икономика чрез:
- Брой реализирани проекти за технологично развитие и подобряване на
енергийната ефективност;
- Брой посетители на общински Start-up център, подкрепящ малки и средни
стартиращи стопански субекти;
- Брой проекти, допринасящи за затваряне на цикъла на агробизнеса;
- Брой проекти, свързани с интеграцията между туризма и агробизнеса в
общината.
Мярка 3.: Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, работещи в
близки сфери, като основа за създаване на клъстеризация:
- Брой създадени консултантски звена и центрове;
- Брой програми за развитие на клъстери;
- Брой предприятия/служители преминали през обмяна на опит, иновационни
практики и технологии.
Мярка 4: Развитие на модерно земеделие със акцент върху биологичното
земеделие:
- Брой консултирани млади фермери;
- Брой реализирани проекти за преработване на земеделската продукция;
- Км/км2 изградена специализирана инфраструктура;
- Брой животни;
- БДС в животновъдството;
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-

Брой обучени млади фермери;
Брой стратегии за развитие на устойчиво земеделие в община Средец;
Брой проведени форуми и борси за представяне на биопродукти от български
и чуждестранни производители;
Брой проведени маркетингови кампания за биопродуктите, произведени в
общината;
Дка усвоени непригодни земеделски земи и ерозирани терени;
Дка масиви с трайни насаждения, зеленчукови градини и ягодови насаждения.

Мярка 5. Развитие на културен и екологичен туризъм като диверсификатор на
профила на местната икономика:
- Видове туризъм, който може да се практикува на територията на община
Средец;
- Брой създадени общински брандове;
- Брой проведени фестивали/ конкурси и други културни събития/ брой
посетители;
- Брой представяния на туристически борси;
- Брой функциониращи туристически информационни сайтове;
- Брой изградени екопътеки на територията на община Средец.
Цел 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното адекватно
инфраструктурно осигуряване:
Мярка 1: Изготвяне на интегриран устойчив модел на
устройство на
територията чрез разработването на ОУП на община Средец:
- Брой разработени специализирани планове и схеми на общински терени за
производствени дейности;
- Брой технически паспорти на общински сгради и обекти на техническата
инфраструктура;
- Брой изработени кадастрални карти.
Мярка 2: Цялостно подобряване на общинската техническа и
инфраструктура:
- Км ремонтирана улична мрежа;
- Км ремонтирана общинска пътна мрежа;
- Км изградена и реконструирана водоснабдителната мрежа;
- Брой изградени водоеми;
- Км изградена и реконструирана канализационна мрежа;
- Км Реконструирана ел. мрежа;
- Площ озеленените и облагородени пространства в населените места.

бизнес

Мярка 3: Развитие на туристическата и културна инфраструктура:
- Брой обновени и реконструирани сгради с историческо и културно значение;
- Брой посетителки информационни центрове;
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-

Брой музеи;
Брой реставрирани и консервирани на културно-историческите паметници;
Брой привлечени инвеститори за изграждане на туристическа инфраструктура.

Мярка 4: Развитие на инфраструктурата за подобряване на екологичната среда:
- Брой изградени съоръжения за предварително третиране на отпадъци;
- Брой жители, обхванати от система за разделно събиране на опасни масово
разпространени отпадъци
- Брой възстановени язовири;
- Брой закупена нова обслужваща техника;
- Брой сметосъбирачи автомобили;
- Количество произведена енергия от ВЕИ;
- Км изградена газопреносна мрежа;
- Брой санирани обществени сгради;
- Брой сгради с изградени фотоволтаични системи;
- Брой проведени информационни кампании за ООС.
Цел 4: Развитие на човешките ресурси на общината и търсене на ефективни
начини за тяхната капитализация:
Мярка 1: Модернизация на съществуващата материална база за образование и
спорт:
- Брой ремонтирани и оборудвани детски градини;
- Брой новооткрити детски градини;
- Брой ремонтирани и оборудвани училища;
- Брой компютърни кабинети/компютри;
- Брой нехабилитирани и модернизирани спортни обекти – стадиони, игрища,
зали;
- Площ нехабилитирани спортни площадки;
- Брой младежки работилници/брой деца, които ги посещават.
Мярка 2: разширяване на системата за професионална квалификация и
преквалификация в съответствие с новите потребности от кадри:
- Брой преминали обучения за придобиване на професионална квалификация и
преквалификация;
- Брой центрове за обществена подкрепа/ брой посетители;
- Брой програми за трудова реинтеграция;
- % на заетост на рисковите групи и на групите в неравностойно положение по
отношение.
Мярка 3: Създаване на съвременни материални и организационни условия за
модерно обучение за старт в бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия, икономика,
иновационен мениджмънт, подготовка и управление на проекти и други:
- Брой проведени обучения за стартиране на бизнес/ брой обучени;
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-

Брой проведени годишни срещи за развитието на местния бизнес с акценти
върху иновациите/ брой участници;
Брой провеждане на обучения за подготовка и управление на проекти.

Мярка 4: Подобряване достъпа до качествено здравеопазване и гражданска
защита за населението в общината:
- Брой обновени здравни заведения;
- Брой общински аптеки;
- Брой нови здравни кабинети в детските и учебни заведения на територията на
общината;
- Брой противопожарни автомобили.
Мярка 5: Осигуряване на съвременно социално обслужване на населението:
- Брой новоразкрити социални услуги;
- Брой потребители на представяните социални услуги;
- Брой ремонтирани и оборудвани сгради на заведенията за социални услуги;
- Брой разработени/актуализирани програми за интегриране на групи в
социална изолация и малцинствени групи;
- Брой изградени рампи в обществените сгради за достъп на хора с увреждания;
- Брой реновивани жилищни сгради на ромите;
- Брой животни в изградения приют за бездомни животни.

3.2. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА
ОПР НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
В тази част от Междинната оценка са обобщени резултатите от изпълнението на
мерките, предвидени в ОПР за периода от 2014 г. до 2016 г., включително и Програмата
за реализация на ОПР за съответните години. Следвана е структурата на плана –
приоритети, цели и мерки.
Стратегическите цели имат ясен фокус - избегнато е тяхното прекалено обхватно
формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на
предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на
плана осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване.
Избраните цели са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се.
В ОПР 2014 – 2020 г. на община Средец са дефинирани три основни приоритета:
1) Осигуряване на благоприятна за социално-икономическо развитие среда,
която да повишава инвестиционната атрактивност на общината, да даде максимална
възможност за капитализация на потенциала на нейната територията и да повиши
качеството на живот на населението;
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2) Постигане на управляем, устойчив и балансиран икономически растеж,
основан на подобрена конкурентна способност на местната икономика и максимално
използване на възможностите, осигурени от подобрената икономическа обстановка и
административното обслужване на бизнеса и населението;
3) Целево развитие на човешките ресурси на общината.
Те се реализират чрез прилагането на цели, приоритети и конкретни мерки
насочени към:
1) Запазване: опазване на това което е налице в общината;
2) Укрепване и подобряване: укрепване и подобряване на човешкия потенциал,
инфраструктурната осигуреност, качеството на околната среда и повишаване
инвестиционната атрактивност;
3) Развитие, включващо създаването на нови дейности и възможности за растеж
и модернизация на местната икономика.
В съответствие с основните национални и Европейски стратегически насоки за
развитие през програмния период, развитието на Община Средец се фокусира върху
следните тематични приоритетни направления:
 По-добри условия за живот, бизнес и работа на местната общност в рамките на
общината;
 Еколого-устойчиво и енергийно ефективно развитие на община Средец и
нейните функционални системи;
 Ефективна пространствена организация на територията и адекватно
инфраструктурно осигуряване;
 Управление на прилежащата територия и протичащите в нейните рамки
процеси.
Първото тематично направление обхваща като комплекс цялото социалноикономическо развитие на общината, в чиято основа стои дохода и стандарта на живот
на домакинствата. Те от своя страна са в пряка зависимост от работните места, тяхната
структура, производителност и размер на „добавената стойност“. В тази тематична
област с особено значение е насърчаването на предприемачеството и подкрепата за
новосъздадените бизнес субекти, които ще са основните носители на растежа на
общинската икономика. Колкото по-иновативни и производителни са те, толкова поосезаем е напредъка в развитието на общината. Вторият „стълб“ в тази тематична област
е развитието и опазването на човешкия капитал чрез ефективни системи за образование,
квалификация и обучение от една страна, и здравеопазване от друга.
Второто тематично направление е свързано с постепенната трансформация на
общинската територия от тежък консуматор на енергия, ресурси и сериозен замърсител
на околната среда, в устойчиво развиваща се пространствено-функционална социална
система, осигуряваща високо качество на обитаемата среда и висока степен на енергийна
ефективност на механизмите, които я развиват и поддържат.
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Третото тематично направление е свързано най-вече с постигане на логична и
адекватна на развитието на общината и нуждите на местната общност пространствена
организация на територията, съобразена с функционалните изисквания на предходните
две направления, която е осигурена в достатъчна степен с нужната инфраструктурна
база.
Управлението на общината е свързано предимно с ролята на местната власт
като основен „проводник“ на обществения интерес в развитието на общината,
осигуряващ основните административни и социални услуги на местната общност и
бизнеса.
Тези приоритетни тематични направления се реализират чрез прилагането на
логически обусловена и интегрирана система стратегически цели и мерки.
С оглед на определената Визия за развитие и определените приоритетни
тематични направления за развитие в ОПР са дефинирани следните основи
Стратегически цели:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: УКРЕПВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
Постигането на тази цел осигурява:
• Прилагане на съвременни подходи и методи за организация и управление на
дейностите, свързани с модернизацията и устойчивото развитие на общината;
• Усъвършенстване на организационните структури и увеличаване на броя на
високо-квалифицираните кадри за: подготовка и управление на проекти и усвояването на
Структурните и Кохезионния фонд, както и специфичните за регионалното развитие
фондове на Българското правителство;
• Разработване на ефективни и успешни програми и проекти за развитие;
• Изграждане на центрове и звена за информация, консултации и практическо
подпомагане на бизнеса;
• Подобряване на професионалното равнище на общинската администрация;
• Създаване на условия за партньорства и обмяна на опит.
Основни мерки, свързани с реализацията на целта:
Мярка 1. Повишаване на професионалното ниво и развитие на
административния, организационно – управленския и консултантски капацитет на
местната администрация
Мярката се прилага чрез:
• Организиране на целеви обучения;
• Разработването и прилагане на проекти за повишаване знанията и уменията на
администрацията;
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• Разработване и прилагане на система за атестиране на служителите в
общината;
• Стимулиране на допълнителната квалификация на служителите в
администрацията.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник
Период
Отчет
Отчет
единица
на
на
2014/2015
2016
информация отчитане
Организирани
Брой
Община
Ежегодно
7
11
Мярка 1.
целеви обучения;
Средец
Повишаване на
Обучени
Брой
Община
Ежегодно
106
34
професионалното
служители
Средец
ниво и развитие на
Брой
Община
Ежегодно
1
административния, Разработени
проекти за
Средец
организационно –
повишаване
управленския и
знанията и
консултантски
уменията на
капацитет на
общинските
местната
служители
администрация
Функционираща
Брой
Община
Ежегодно
1
1
аване на
Средец
професионалното система за
ниво и развитие на атестиране на
административния, служителите
Служителите в
Брой
Община
Ежегодно
организационно администрацията
Средец
управленския и
получили
консултантски
допълнителната
капацитет на
квалификация
местната
администрация

Оценка на изпълнението:
В мярка 1. Община Средец е застъпила дейности, насочени към повишаване
на професионалното ниво и развитие на административния, организационно –
управленския и консултантски капацитет на местната администрация.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала голяма част от
предвидените дейности по тази мярка. През 2014 и 2015 г. са организирани 7 бр.
целеви обучения, на които са обучени 106 общински служители, а през 2016 г. – 11
бр. обучения и 34 обучени служители. Разработени са проекти за повишаване
знанията и уменията на общинските служители. От 2014 до 2016 г. в Общината е
налична функционираща система за атестиране на служителите.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като МНОГО ДОБРО.
Отчетени са индикатори за изпълнението на по – голямата част от предвидените в
мярка 1 дейности. До края на плановия период Община Средец трябва да
предприеме положи усилия за повишаване на допълнителната квалификация на
служителите в администрацията.

Мярка 2. Развитие и усъвършенстване на организационните структури на
общинските органи за управление
20
„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

Мярката се прилага чрез:
• Оптимизиране на структурата и организацията на администрацията;
• Въвеждане на електронни услуги и електронно правителство;
• Подобряване на ИТ инфраструктурата на общината.
Изпълнени дейности:
Въвеждане на електронни услуги.
Подобряване на ИТ инфраструктурата на общината.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник
Период
Отчет
Отчет
единица
на
на
2014/2015
2016
информация отчитане
Оптимизирана
Брой
Община
Ежегодно
Мярка 2. Развитие
структура и
Средец
и усъвършенстване
организация на
на
администрацията
организационните
Въведени
Брой
Община
Ежегодно
1
1
структури на
Средец
общинските органи електронни услуги
Електронно
Брой
Община
Ежегодно
2014 г. за управление
подадени
Средец
45,
аване на
документи
2015
г. –
професионалното
60
ниво и развитие на
Брой
Община
Ежегодно
30 бр.
11
административния, Нови компютри за
общинските
Средец
2015 г.
организационно служители
управленския и
консултантски
капацитет на
местната
администрация

Оценка на изпълнението:
В мярка 2. Община Средец е застъпила дейности, насочени към развитие и
усъвършенстване на организационните структури на общинските органи за
управление.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала голяма част от
предвидените дейности по тази мярка. През периода 2014 – 2015 г. са въведени нови
електронни услуги, и съответно е отчетен напредък и по индикаторите за
електронно подадени документи: 40 бр. през 2014 г. и 60 бр. през 2015 г. Закупени са
нови компютри за общинските служители - 30 бр. през 2015 г. и 11 бр. през 2016 г.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като МНОГО ДОБРО.
Отчетени са индикатори за изпълнението на по – голямата част от предвидените в
мярка 2 дейности. До края на плановия период Община Средец трябва да положи
още усилия в посока постигане на оптимизирана структура и организация на
администрацията.

Мярка 3. Развитие на публично – частно партньорство
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Мярката се прилага чрез:
• Създаване на бизнес-консултативен съвет с представители на бизнеса, бизнес
асоциации и общинската администрация;
• Разработване на стратегия за ПЧП на община Средец;
• Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната чрез
организирано участие на общинския бизнес в международни, национални и регионални
бизнес форуми;
• Развитие на публично-частните партньорства и на бизнес организациите,
работещи в подкрепа на местния бизнес.
 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент.
Оценка на изпълнението:
В мярка 3. Община Средец е застъпила дейности, насочени към развитие на
публично – частното партньорство.
През разглеждания период, Община Средец не е реализирала нито една от
предвидените дейности по тази мярка.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. Не е
отчетен напредък по предвидените за тази мярка индикатори. До края на плановия
период Община Средец трябва да предприеме действия за изпълнение на
дейностите, заложени в мярка 3.

Мярка 4. Трансгранично и транснационално сътрудничество
Мярката е насочена към програмите за ТГС с Република Турция, Програмите за
транснационално сътрудничество на ЕС (ИНТЕРРЕГ, ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА и др.),
чиито възможности следва ефективно да се използват от общинската администрация.
 Създаване на условия за междуобщинско коопериране с цел кандидатстване и
управление на проекти от фондовете на ЕС и предоставяне на услуги от общ интерес на
участващите общини;
 Участие/ организиране на форуми за обмяна на опит и добри практики между
общините;
 Участие в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество;
 Създаване на условия за сътрудничеството с подходящи общини членки на ЕС
и общини извън ЕС;
 Участие в съвместни проекти за обмяна на опит и добри практики.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник
Период
Отчет
Отчет 2016
единица
на
на
2014/2015
информация отчитане
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Мярка 4.
Трансгранично и
транснационално
сътрудничество
аване на
професионалното
ниво и развитие на
административния,
организационно управленския и
консултантски
капацитет на
местната
администрация

Участие/
организиране
на форуми за
обмяна на опит
и добри
практики
между
общините
Проекти по
програмите за
трансгранично
сътрудничество

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

2

Сътрудничества
с подходящи
общини членки
на ЕС и общини
извън ЕС
Съвместни
проекти за
обмяна на опит
и добри
практики

Брой

Община
Средец

Ежегодно

1

1 проект по
програма за
трансгранич
но
сътрудничес
тво
INTERREG
България Турция
1 с община
Пинар
Хисар

Брой

Община
Средец

Ежегодно

1

-

Оценка на изпълнението:
В мярка 4. Община Средец е застъпила дейности, насочени към развитие на
трансгранично и транснационално сътрудничество. Мярката е насочена към
програмите за ТГС с Република Турция, Програмите за транснационално
сътрудничество на ЕС (ИНТЕРРЕГ, ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА и др.), чиито
възможности следва ефективно да се използват от общинската администрация.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала голяма част от
предвидените дейности по тази мярка. През периода 2014 – 2015 г. са реализирани 2
проекта по програмите за трансгранично сътрудничество; 1 проект за
сътрудничества с подходящи общини членки на ЕС и общини извън ЕС и 1 проект
за обмяна на опит и добри практики. През 2016 г. се реализира 1 проект по
програма за трансгранично сътрудничество INTERREG България – Турция и 1
проект за сътрудничество с подходящи общини членки на ЕС и общини извън ЕС –
с община Пинар.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като МНОГО ДОБРО.
Отчетени са индикатори за изпълнението на по – голямата част от предвидените в
мярка 4. дейности. До края на плановия период Община Средец трябва да потърси
варианти и средства за участие или организиране на форуми за обмяна на опит и
добри практики между общините.
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Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 1: „Укрепване и подобряване на административния капацитет и
усъвършенстване на организацията и управлението на общината” е оценена като
МНОГО ДОБРА степен на изпълнение. Приложени са съвременни подходи и
методи за организация и управление на дейностите, свързани с модернизацията и
устойчивото развитие на общината. Постигнат е напредък в посока
усъвършенстване на организационните структури и увеличаване на броя на
високо-квалифицираните кадри за подготовка и управление на проекти с
европейство и национално финансиране. Изпълнени са много проекти по
програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, което води до
създаване на условия за партньорства и обмяна на опит. До края на плановия
период Община Средец трябва да положи усилия в посока развитие на публично –
частното партньорство, чрез предприемане на действия по създаване на бизнес –
консултативен съвет с представители на бизнеса и общинската администрация;
разработване на стратегия за ПЧП на община Средец; подкрепа за създаване на
партньорства с бизнеса в страната чрез организирано участие в международни,
национални и регионални бизнес форуми.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНАТА
СПОСОБНОСТ, ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА
Реализацията на целта се осигурява чрез:
• Модернизация и преструктуриране производствените структури в общината;
• Прилагане на нови форми за организация на бизнеса и развитие по сектори, в
съответствие с местните ресурси, традиции и потенциал;
• Консултантско, административно и организационно подпомагане с цел
стимулиране на стопанските субекти и предприемчивостта на населението;
• Създаване на административни, инфраструктурни и организационни условия
за привличане на външни инвеститори и повишаване на предприемаческата активност на
населението на общината.
Мярка 1. Осигуряване на подкрепа за развитие на модерни малки и средни
предприятия
Мярката е насочена към:
• Традициите и сравнителните предимства на общината
• Наличните потенциали и ресурси в общината;
• Възможностите за привличане на инвестиции от страната и чужбина.
 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент.
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Оценка на изпълнението:
В мярка 1. Община Средец е застъпила дейности, насочени към подкрепа за
развитие на модерни малки и средни предприятия.
През разглеждания период, Община Средец не е реализирала нито една от
предвидените дейности по тази мярка.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. Не е
отчетен напредък по предвидените за тази мярка индикатори. До края на плановия
период Община Средец трябва да предприеме действия за изпълнение на
дейностите, заложени в мярка 1., като потърси възможности за използване на
наличните потенциали и ресурси в общината и за привличане на инвестиции от
страната и чужбина.

Мярка 2. Повишаване ефективността на местната икономика
Мярката се прилага чрез:
• Осигуряване на необходимата информация и подкрепа за местните бизнес
субекти за успешно реализиране на проекти за технологично развитие и подобряване на
енергийната ефективност;
• Създаване на Общински Start-up център, подкрепящ малки и средни
стартиращи стопански субекти;
• Стимулиране на проекти, насочени към затваряне на цикъла на агробизнеса;
• Стимулиране и подкрепа за проекти, свързани с интеграцията между туризма
и агробизнеса в общината.
 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент.
Оценка на изпълнението:
В мярка 2. Община Средец е застъпила дейности, насочени към повишаване
ефективността на местната икономика.
През разглеждания период, Община Средец не е реализирала нито една от
предвидените дейности по тази мярка.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. Не е
отчетен напредък по предвидените за тази мярка индикатори. До края на плановия
период Община Средец трябва да предприеме действия за изпълнение на
дейностите, заложени в мярка 2., като наблегне на стимулирането на проекти,
насочени към затваряне на цикъла на агробизнеса и проекти, свързани с
интеграцията между туризма и агробизнеса в общината.

Мярка 3. Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, работещи в
близки сфери, като основа за създаване на клъстеризация
Мярката включва:
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• Организиране на взаимодействия между централните власти, общината,
местния бизнес, местни и национални организации, свързани със сектора;
• Създаване на консултантски звена и центрове;
• Подготовка на програми за развитие на клъстери;
• Обмяна на опит, иновационни практики и технологии.
 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент.
Оценка на изпълнението:
В мярка 3. Община Средец е застъпила дейности, насочени към създаването
на мрежи от предприятия, работещи в близки сфери, като основа за създаване на
клъстеризация.
През разглеждания период, Община Средец не е реализирала нито една от
предвидените дейности по тази мярка.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. Не е
отчетен напредък по предвидените за тази мярка индикатори. До края на плановия
период Община Средец трябва да предприеме действия за изпълнение на
дейностите, заложени в мярка 3., чрез организиране на взаимодействия между
централните власти, общината, местния бизнес, местни и национални организации,
свързани със сектора.

Мярка 4. Развитие на модерно земеделие с акцент върху биологичното
земеделие
Мярката се прилага чрез:
• Подкрепа за млади фермери чрез осигуряване на консултации и информация
за възможности за финансиране;
• Разработване на проекти за преработване на земеделската продукция;
• Изграждане и експлоатация на специализирана инфраструктура;
• Подкрепа на животновъдите за увеличението на броя на животните и
повишаване добавената стойност в животновъдството;
• Обучения за млади фермери;
• Изготвяне на Стратегия за развитие на устойчиво земеделие в община Средец,
където да се направи анализ и оценка на текущата ситуация и да се разработи
стратегическа рамка за развитието на устойчиво земеделие на база на местните ресурси;
• Подкрепа за сертифициране на производители в областта на биоземеделието;
• Обмяна на опит и добри практики и популяризиране на биоземеделието чрез
организиране на територията на общината на форум и борса за представяне на
биопродукти от български и чуждестранни производители;
• Разработване и прилагане на маркетингова кампания за биопродуктите,
произведени в общината;
• Развитие на устойчиво земеделие на база на местните ресурси.
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Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник
Период
Отчет
единица
на
на
2014/2015
информация отчитане
Консултирани
Брой
Община
Ежегодно
2014 г- 68
Мярка 4. Развитие
млади фермери
Средец
2015 г.- 105
на модерно
земеделие с акцент
върху биологичното
Реализирани
Брой
Община
Ежегодно
земеделие
проекти за
Средец
аване на
преработване на
земеделската
професионалното
продукция
ниво и развитие на
Изградена
Км/км2
Община
Ежегодно
административния,
специализирана
Средец
организационно инфраструктура
управленския и
консултантски
капацитет на
местната
администрация

Отчет 2016
52

-

-

БДС в
животновъдството

%

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Обучени млади
фермери

Брой

Община
Средец

Ежегодно

2014 г. - 18
2015 г. – 42

52

Проведени форуми
и борси за
представяне на
биопродукти от
български и
чуждестранни
производители
Проведени
маркетингови
кампания за
биопродуктите,
произведени в
общината
Усвоени
непригодни
земеделски земи и
ерозирани терени
Масиви с трайни
насаждения,
зеленчукови
градини и ягодови
насаждения

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

трайни
насаждения 6 897,8

Трайни
насаждения
6 897,8
Зеленчукови
градини 32
дка, Ягодови
насаждения
152 дка

зеленчукови
градини – 30
ягодови
насаждения
145

Оценка на изпълнението:
В мярка 4. Община Средец е застъпила дейности, насочени към развитие на
модерно земеделие с акцент върху биологичното земеделие.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала голяма част от
предвидените дейности по тази мярка. Реализирани са дейности за подкрепа за
млади фермери чрез осигуряване на консултации и информация за възможности за
финансиране; дейности за подкрепа на животновъдите за увеличението на броя на
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животните и повишаване добавената стойност в животновъдството. Реализирани са
проекти за подпомагане създаването на биоземеделие на територията на община
Средец и проекти за създаване на зеленчукови градини. Постигнати са голяма част
от заложените индикатори. Изпълнението на тази мярка може да бъде определено
като ДОБРО. До края на плановия период Община Средец трябва да потърси
варианти и средства за провеждане на форуми и борси за представяне на
биопродукти от български и чуждестранни производители; за провеждане на
маркетингови кампания за биопродуктите, произведени в общината; за усвояване
на непригодни земеделски земи и ерозирани терени.

Мярка 5. Развитие на културен и екологичен туризъм като диверсификатор
на профила на местната икономика
Мярката включва:
• Консервация, опазване, популяризиране и развитие на природно културното
наследство;
• Развитие на различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен, културен
и селски;
• Популяризиране на община Средец като туристическа дестинация.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник
Период
Отчет
Отчет 2016
единица
на
на
2014/2015
информация отчитане
Видове
Брой
Община
Ежегодно
4
4
Мярка 5. Развитие
туризъм,
който
Средец
на културен и
може да се
екологичен туризъм
практикува на
като
територията на
диверсификатор на
община Средец
профила на
Създадени
Брой
Община
Ежегодно
1
1
местната
общински
Средец
икономика
брандове
аване на
Проведени
Брой
Община
Ежегодно
професионалното
фестивали/
Средец
Национален
ниво и развитие на
конкурси и
Странджанс
административния,
други културни
ко
–
организационно събития/
Тракийски
управленския и
посетители
събор:
консултантски
,,ФОЛКЛОР
капацитет на
ЕН ВЕНЕЦ
местната
БОЖУРА‘‘н
администрация
ад
4000
посетители
и
200
участници
Национален
фестивал ,,С
ПЕСНИТЕ
НА
КОМНЯ‘
над 100
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участници

Представяния
на
туристически
борси

Брой

Функциониращ
и туристически
информационн
и сайтове
Изградени
екопътеки на
територията на
община Средец

Брой

Брой

Община
Средец

Ежегодно

Община
Средец

Ежегодно

Община
Средец

Ежегодно

9
Предоставен
и
туристическ
и материали
на ОПТ Бургас
от
обектите на
община
Средец,
които
са
представени
на
туристическ
ите борси в
София и В.
Търново.
-28 и 29
ноември,
музейни
специалисти
от общината
участваха в
Междунаро
ден конгрес
по туризъм
в София.
Групата на
читалището
в с. Факия
представи
елементи от
обреда
"Еньова
буля“.
-

Оценка на изпълнението:
В мярка 5. Община Средец е застъпила дейности, насочени към Развитие на
културен и екологичен туризъм като диверсификатор на профила на местната
икономика.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала голяма част от
предвидените дейности по тази мярка. Реализирани са дейности за развитие на
различните форми на туризъм – еко, ловен и риболовен, културен и селски;
дейности за популяризиране на община Средец като туристическа дестинация.
Проведени са фестивали: Национален странджанско-тракийски събор "Фолклорен
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венец Божура". Реализирани са проекти, насочени към развитие на детските
музикални школи по народно пеене и народни танци, и създаване на други;
изработване на рекламни туристически материали - брошури, дискове, дипляни,
флаери и др. с цел развитие на туризма в общината.
Постигнати са голяма част от заложените индикатори. Изпълнението на тази
мярка може да бъде определено като ДОБРО. До края на плановия период Община
Средец трябва да потърси варианти и средства за изграждане на екопътеки на
територията на община Средец и за разработване на туристически информационни
сайтове.
Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 2: „Повишаване на конкурентната способност, иновационния
потенциал и енергийната ефективност на общинската икономика” е оценена като
СЛАБА степен на изпълнение. Най – голям напредък е постигнат по мярка 4. и
мярка 5. Изпълнени са много дейности, насочени към развитие на модерно
земеделие с акцент върху биологичното земеделие, добри постижения има и по
отношение на дейностите, насочени към развитие на културен и екологичен
туризъм. До края на плановия период Община Средец трябва да положи усилия за
подкрепа на малките и средни предприятия, като потърси възможности за
използване на наличните потенциали и ресурси в общината и за привличане на
инвестиции от страната и чужбина. Трябва да се работи в посока повишаване
ефективността на местната икономика, като се наблегне на стимулирането на
проекти, насочени към затваряне на цикъла на агробизнеса и проекти, свързани с
интеграцията между туризма и агробизнеса в общината. Повишаването на
конкурентноспособността, иновационния потенциал и енергийната ефективност на
общинската икономика може да се постигне чрез консултативно и организационно
подпомагане на стопанските субекти и предприемчивостта на населението,
създаване на административни, инфраструктурни и организационни условия за
привличане на външни инвеститори. Община Средец трябва да наблегне на
организиране на взаимодействия между централните власти, общината, местния
бизнес, местни и национални организации.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ И НЕЙНОТО АДЕКВАТНО
ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ
Реализацията на целта осигурява:
• Налагане на ефективен устойчив модел за устройство и ползване на територията;
• Смекчаване на регионалната периферност на общината чрез подобряване
достъпността до АМ „Тракия“;
• Подобряване на транспортните и икономическите връзки между селищата и
повишаване на мобилността на населението;
• Подобряване обслужването на бизнеса;
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• Разширяване на възможностите за движение на работната сила в рамките на
общината и до съседните територии, с потенциал на трудовият пазар;
• Улесняване на достъпа до пазари и услуги;
• Подобряване състоянието на средата за обитаване;
• Съхранение на околната среда.
Мярка 1. Изготвяне на интегриран и устойчив модел на устройство на
територията чрез разработването на ОУП на община Средец
Мярката се прилага чрез:
• Разработване на ОУП на община Средец;
• Изготвяне на специализирани планове и схеми на общински терени за
производствени дейности;
• Изготвяне на технически паспорти на общинските сгради и обектите на
техническата инфраструктура;
• Проектиране и изработка на кадастрални карти.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник на
Период
Отчет
Отчет
единица информация
на
2014/2015
2016
отчитане
Разработени
Брой
Община
Ежегодно
ОУП е в
Мярка 1.
специализирани
Средец
процес
Изготвяне на
планове
и
схеми
на
интегриран и
на общински
разработ
устойчив модел на
терени за
ване
устройство на
производствени
територията чрез
дейности
разработването на
Технически
Брой
Община
Ежегодно
6
ОУП на община
паспорти на
Средец
Средец
общински сгради
аване на
и обекти на
професионалното
техническата
ниво и развитие
инфраструктура
на
Изработени
Км/км2
Община
Ежегодно
1 с.
административни
кадастрални карти
Средец
Дебелт
я,
организационно управленския и
консултантски
капацитет на
местната
администрация

Оценка на изпълнението:
В мярка 1. Община Средец е застъпила дейности, насочени към изготвяне на
интегриран и устойчив модел на устройство на територията чрез разработването на
ОУП на община Средец.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала по-голямата част
от предвидените дейности по тази мярка. През периода 2014 – 2015 г. са изготвени 6
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бр. технически паспорти на общинските сгради и обектите на техническата
инфраструктура. Изработена е кадастрална карта на с. Дебелт. В момента е в
процес на разработка ОУП на Община Средец.
Постигнати са голяма част от заложените индикатори. Изпълнението на
тази мярка може да бъде определено като МНОГО ДОБРО. До края на плановия
период Община Средец трябва успешно да приключи разработването на ОУП и да
реализира останалите дейности, предвидени в мярка 1.

Мярка 2. Цялостно подобряване на общинската техническа и бизнес
инфраструктура
Мярката се прилага чрез:
• Ремонт на уличната мрежа в община Средец;
• Подобряване експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа;
• Разширяване и реконструкция на водоснабдителната мрежа;
• Изграждане на водоеми и намирането на нови водоизточници;
• Доизграждане и подобряване състоянието на съществуващата канализационна
мрежа;
• Подобряване на бизнес инфраструктурата;
• Подобряване състоянието на радио и съобщителната мрежа;
• Подобряване състоянието на ел. мрежата;
• Благоустрояване.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник на
Период
Отчет
Отчет
единица информация
на
2014/2015
2016
отчитане
Ремонтирана улична
Км/кв.
Община
Ежегодно
Мярка 2.
мрежа
Средец
Изготвяне на
интегриран и
устойчив модел на
Ремонтирана
Км/кв.
Община
Ежегодно
27 498
устройство на
общинска пътна
Средец
кв.м.
територията чрез
мрежа
разработването на
Изградена и
Км
Община
Ежегодно
3
ОУП на община
реконструирана
Средец
Средец
водоснабдителната
аване на
мрежа
професионалното Изградени водоеми
Брой
Община
Ежегодно
Средец
ниво и развитие
на
административни
Изградена и
Км
Община
Ежегодно
23,520
я,
реконструирана
Средец
канализационна
организационно мрежа
управленския и
Реконструирана
ел.
Км
Община
Ежегодно
консултантски
мрежа
Средец
капацитет на
местната
Озеленените и
м/кв.
Община
Ежегодно
5 473
администрация
облагородени
Средец
пространства в
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населените места

Оценка на изпълнението:
В мярка 2. Община Средец е застъпила дейности, насочени към цялостно
подобряване на общинската техническа и бизнес инфраструктура.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала по-голямата част
от предвидените дейности по тази мярка.
Реализирани дейности:
Ремонт на уличната мрежа в община Средец.
Подобряване експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа.
Доизграждане и подобряване състоянието на съществуващата канализационна
мрежа.
Благоустрояване.
Реализирани проекти:
 Рехабилитация на общински пътища:
-общински път BG2234 (ІІ - 79 Голямо Крушево - Средец) - СливовоГранитец – 12 км;
-общински път BGS2235 (участък от /ІІ -79 (с. Голямо Крушево - гр. Средец)
с.
Факия
–
с.
Горно
Ябълково)
16,3
км;
- BGS 3236 /ІІ-79048 / BGS 2235, Факия – Горно Ябълково/ - Долно
Ябълково–1км;
- общински път BGS2232 (III-539 Средец – Русокастро/Дюлево Драчево) , в
участъка започващ от път ІІ.79 (Елхово-Средец-Бургас) до о.т.1 (с.Драчево начало на регулация), част от Общинската пътна мрежа на Община Средец 9км;
- общински път BGS2241 участък Проход – Белила – Средец – 13,6 км;
- общински път BGS2242 участък Голямо Буково-Кирово-Граничар - 16 км;
- общински път BGS3239 участък Вълчаново 1,5 км.
 Реконструкция на ел.мрежа- с. М.Църква -с. Факия - с. Зорница.
Постигнати са голяма част от заложените индикатори. Ремонтирани са над
27 кв. км. общинска пътна мрежа, изградената и реконструирана канализационна
мрежа е над 23 км. Озеленени и облагородени са над 5 000 кв. м. пространства в
населените места. Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като
МНОГО ДОБРО. До края на плановия период Община Средец трябва да потърси
варианти и средства за реализацията на останалите дейности, предвидени в мярка
2.
Мярка 3. Развитие на туристическата и културната инфраструктура
Мярката се прилага чрез:

Стимулиране развитието на настанителната база и обслужващите дейности
(включително обектите общественото хранене) чрез използване на възможностите на ОП;
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Привличане на наши и чужди инвеститори за изграждане на туристическа
инфраструктура;

Създаване на туристически културно – информационен център;

Развитие на общата и специализирана туристическа и културната
инфраструктура.


 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент.
Оценка на изпълнението:
В мярка 3. Община Средец е застъпила дейности, насочени към развитието
на туристическата и културната инфраструктура.
През разглеждания период, Община Средец не е реализирала нито една от
предвидените дейности по тази мярка.

Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. Не е
отчетен напредък по предвидените за тази мярка индикатори. До края на плановия
период Община Средец трябва да предприеме действия за изпълнение на
дейностите, заложени в мярка 3., чрез стимулиране развитието на настанителната
база и обслужващите дейности чрез използване на възможностите на ОП;
привличане на наши и чужди инвеститори за изграждане на туристическа
инфраструктура; създаване на туристически културно – информационен център.
Трябва да се положат усилия за развитие на общата и специализирана
туристическа и културната инфраструктура.

Мярка 4. Развитие на инфраструктурата за подобряване на екологичната
среда
Мярката се прилага чрез:
• Енергийно обследване на сградите на обществени сгради – кметства, спортни,
културни, образователни, здравни и административни;
• Енергийно саниране на големите обществени сгради;
• Управление на отпадъците;
• Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в
общинските сгради – училища, детски заведения, сгради на общината и др.;
• Изграждане на фотоволтаични системи на покривите на сгради общинска
собственост;
• Използване на ВЕИ;
• Газификация на гр.Средец;
• Подобряване състоянието на околната среда;
• Превенция от природни бедствия.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мяр
Индикатор
Мерна
Източник на
Период
Отчет
Отчет
ка
единица
информация
на
2014/2015
2016
отчитане
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Мярка 4.
Развитие на
инфраструктур
ата за
подобряване на
екологичната
среда аване на
професионалн
ото ниво и
развитие на
администрати
вния,
организацион
но управленския
и
консултантски
капацитет на
местната
администраци
я

Изградени
съоръжения за
предварително
третиране на
отпадъци
Жители, обхванати от
система за разделно
събиране на опасни
масово
разпространени
отпадъци
Възстановени
язовири

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Закупена нова
обслужваща техника

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Сметосъбирачи
автомобили

Брой

Община
Средец

Ежегодно

1

-

Количество
произведена енергия
от ВЕИ

Мегават

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Изградена
газопреносна мрежа

Км.

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Сгради с изградени
фотоволтаични
системи

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Проведени
информационни
кампании за ООС

Брой

Община
Средец

Ежегодно

1

-

Оценка на изпълнението:
В мярка 4. Община Средец е застъпила дейности, насочени към развитие на
инфраструктурата за подобряване на екологичната среда.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала много малка част
от предвидените дейности по тази мярка. През периода 2014 – 2015 г. е проведена
една информационна кампания за ООС и е закупен един сметосъбирач.
Постигнати са много малка част от заложените индикатори. Изпълнението
на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. До края на плановия период
Община Средец трябва да положи повече усилия за реализиране на дейностите,
предвидени в мярка 4. Общината трябва да потърси източници на финансиране за
подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради и източници на
финансиране за изграждане на съоръжение за предварително третиране на
отпадъците. Трябва да се работи в посока подобряване състоянието на околната
среда и превенция от природни бедствия.

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 3: „Интегрирано устойчиво развитие на общинската територия
35
„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

и нейното адекватно инфраструктурно осигуряване” е оценена като ДОБРА степен
на изпълнение. Най – голям напредък е постигнат по мярка 1. и мярка 2. В процес
на разработка е общ устройствен план на Община Средец. Изпълнени са много
дейности, насочени към цялостно подобряване на общинската техническа и бизнес
инфраструктура - ремонтирани са над 27 кв. км. общинска пътна мрежа,
изградената и реконструирана канализационна мрежа е над 23 км. Озеленени и
облагородени са над 5 000 кв. м. пространства в населените места. До края на
плановия период Община Средец трябва да положи усилия за развитието на
туристическата и културната инфраструктура и да се работи в посока подобряване
състоянието на околната среда и превенцията от природни бедствия.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА
ОБЩИНАТА И ТЪРСЕНЕ НА ЕФЕКТИВНИ НАЧИНИ ЗА ТЯХНАТА
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Тази цел е насочена към подобряване на качеството на човешките ресурси в
общината. Това ще се постигне основно чрез развитие на професионално образование и
обучения, стимулиране на предприемаческият дух сред младите хора, осигуряване на
качествено здравеопазване и социално обслужване.
Мерките в рамките на така определената цел са:
Мярка 1. Модернизация на съществуващата материална база за образование
и спорта
Мярката се прилага чрез:
• Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването в училищата в
общината;
• Ремонт, подобряване на материалната база и оборудването на детски градини;
• Осигуряване на съвременни информационни технологии и достъп до тях на всеки
ученик;
• Подобряване състоянието на спортната инфраструктура;
• Извънкласни форми.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мярка
Индикатор
Мерна
Източник на
Период
Отчет
Отчет
единица
информация
на
2014/2015
2016
отчитане
Ремонтирани и
Брой
Община
Ежегодно
5
1
Мярка 1.
оборудвани
Средец
Модернизация на
детски градини
съществуващата
материална база
Новооткрити
Брой
Община
Ежегодно
за образованието и
детски градини
Средец
спорта аване на
Ремонтирани и
Брой
Община
Ежегодно
професионалното
оборудвани
Средец
ниво и развитие
училища
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на
административни
я,
организационно управленския и
консултантски
капацитет на
местната
администрация

Компютърни
кабинети/компю
три

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Рехабилитирани
и модернизирани
спортни обекти –
стадиони,
игрища, зали
Рехабилитирани
спортни
площадки

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Младежки
работилници/
деца, които ги
посещават

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

7 бр.,
над
400
деца на
възрас
т от 5
до 18
години
в ОДК

Оценка на изпълнението:
В мярка 1. Община Средец е застъпила дейности, насочени към
модернизация на съществуващата материална база за образование и спорта.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала част от
предвидените дейности по тази мярка. През периода 2014 – 2015 г. са ремонтирани и
оборудвани 5 бр. детски градини, а през 2016 – 1бр.
Постигнати са малка част от заложените индикатори. Изпълнението на тази
мярка може да бъде определено като СЛАБО. До края на плановия период Община
Средец трябва да положи усилия за реализацията на останалата част от
предвидените дейности, като може да се възползва от предлаганите възможности от
ПРСР 2014 – 2020 г. за рехабилитиране и модернизиране на спортни обекти –
стадиони, игрища, зали.

Мярка 2. Разширяване на системата за професионална квалификация и
преквалификация в съответствие с новите потребности от кадри
Мярката се прилага чрез:
• Обучения за придобиване на професионална квалификация и преквалификация,
съобразено с нуждите на пазара на труда;
• Насърчаване усвояването на нови знания , професии и умения през целия живот;
• Изграждане на Центът за обществена подкрепа;
• Програма за обучения и квалификация на роми;
• Реализиране на програми за трудова реинтеграция;
• Провеждане на активна общинска политика в пазара на труда, ориентирана към
заетост на рисковите групи и на групите в неравностойно положение по отношение на
достъпа до заетост.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
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Приоритет/мярка

Индикатор

Мерна
единица

Източник на
информация

Период на
отчитане

Отчет
2014/2015

Отчет
2016

Мярка 2.
Разширяване на
системата за
професионална
квалификация и
преквалификация
в съответствие с
новите
потребности от
кадри аване на
професионалното
ниво и развитие
на
административни
я,
организационно управленския и
консултантски
капацитет на
местната
администрация

Преминали
обучения за
придобиване на
професионална
квалификация и
преквалификация
Центрове за
обществена
подкрепа/
посетители

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

1

Брой

Община
Средец

Ежегодно

1 център

Програми за
трудова
реинтеграция
Заетост на
рисковите групи и
на групите в
неравностойно
положение

2014 г. –
51
договори

Брой

Община
Средец

Ежегодно

2015 г. 63
договори
-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

1
център
84
догово
ри
-

Оценка на изпълнението:
В мярка 2. Община Средец е застъпила дейности, насочени към разширяване
на системата за професионална квалификация и преквалификация в съответствие
с новите потребности от кадри.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала част от
предвидените дейности по тази мярка. Организирани са обучения за придобиване
на професионална квалификация и преквалификация на общинските служители.
Създадени са центрове за обществена подкрепа/ посетители.
Постигнати са част от заложените индикатори. Изпълнението на тази мярка
може да бъде определено като ДОБРО. До края на плановия период Община Средец
трябва да продължи да работи в посока повишаване професионална квалификация
на общинските служители, както и да търси варианти за осигуряване на заетост на
рисковите групи и на групите в неравностойно положение.

Мярка 3. Създаване на съвременни материални и организационни условия
за модерно обучение за старт в бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия,
икономика, иновационен мениджмънт, подготовка и управление на проекти и
други
Мярката се прилага чрез:
• Организиране на обучения за стартиране на бизнес;
• Организиране на годишна среща за развитието на местния бизнес с акценти
върху иновациите;
• Подпомагане на утвърдените предприятия в общината чрез общинска стратегия
за промотиране, маркетинг и реклама на общинския бизнес;
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• Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински
проекти;
• Провеждане на обучения за подготовка и управление на проекти.
 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент.
Оценка на изпълнението:
В мярка 3. Община Средец е застъпила дейности, насочени към създаване на
съвременни материални и организационни условия за модерно обучение за старт в
бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия, икономика, иновационен мениджмънт,
подготовка и управление на проекти и други.
През разглеждания период, Община Средец не е реализирала нито една от
предвидените дейности по тази мярка.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. Не е
отчетен напредък по предвидените за тази мярка индикатори. До края на плановия
период Община Средец трябва да предприеме действия за изпълнение на
дейностите, заложени в мярка 3., чрез организиране на обучения за стартиране на
бизнес; подпомагане на утвърдените предприятия в общината чрез общинска
стратегия за промотиране, маркетинг и реклама на общинския бизнес; провеждане
на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти и
провеждане на обучения за подготовка и управление на проекти.

Мярка 4. Подобряване достъпа до качествено здравеопазване и гражданска
защита за населението в общината
Мярката се прилага чрез:
• Подобряване на материално техническата база на заведенията за здравни
услуги;
• Доразвиване и подобряване на здравното обслужване по територията на
общината;
• Гражданска защита.
 Няма реализирани дейности по тази мярка до настоящия момент.
Оценка на изпълнението:
В мярка 4. Община Средец е застъпила дейности, насочени към подобряване
достъпа до качествено здравеопазване и гражданска защита на населението в
общината.
През разглеждания период, Община Средец не е реализирала нито една от
предвидените дейности по тази мярка.
Изпълнението на тази мярка може да бъде определено като СЛАБО. Не е
отчетен напредък по предвидените за тази мярка индикатори. До края на плановия
период Община Средец трябва да предприеме действия за изпълнение на
дейностите, заложени в мярка 4., чрез подобряване на материално техническата
39
„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

база на заведенията за здравни услуги и доразвиване и подобряване на здравното
обслужване по територията на общината.

Мярка 5. Осигураване на съвременно социално обслужване на населението
Мярката се прилага чрез:
• Разкриване на нови социални услуги в съответствие с нуждите на населението в
общината;
• Включване на по-голям брой потребители, като целеви групи по проекти за
предоставяне на социални услуги в общността;
• Подобряване на материално техническата база на заведенията за социални
услуги;
• Разработване/актуализиране на програми за интегриране на групи в социална
изолация и малцинствени групи;
• Адаптиране на обществени сгради за достъп на хора с увреждания;
• Подобряване жилищната среда на ромите.
Отчет на индикатори за въздействие, посочени в ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Приоритет/мяр
Индикатор
Мерна
Източник на
Период
Отчет
Отчет 2016
ка
единица информация
на
2014/20
отчитане
15
Новоразкрити
Брой
Община
Ежегодно
3
1
Мярка 5.
Средец
Осигуряване на социални услуги
съвременно
социално
Потребители на
Брой
Община
Ежегодно
45
84 потребители на
обслужване на
предоставяните
Средец
услугите личен
населението
социални услуги
асистент, домашен
аване на
помощник и
професионалн
почасови
ото ниво и
интегрирани
развитие на
услуги
администрати
Ремонтирани и
Брой
Община
Ежегодно
1
оборудвани
Средец
вния,
сгради на
организацион
заведенията
за
но социални
услуги
управленския
Разработени/акт
Брой
Община
Ежегодно
и
уализирани
Средец
С решение №
консултантски
програми за
241/30.11.2016 г.
капацитет на
интегриране на
на Обс Средец е
местната
групи в социална
актуализиран
администраци
изолация и
Плана за действие
я
малцинствени
на община Средец
групи
за изпълнение на
интеграционните
политики.
Разработена и
подадена за
оценка Идейна
концепцияна
община Средецмерки за
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Изградени рампи
в обществените
сгради за достъп
на хора с
увреждания
Реновирани
жилищни сгради
на ромите
Животни в
изградения
приют за
бездомни
животни

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

приобщаване на
уязвими групи по
интегрирана
процедура
финансирана по
ОП РЧР и ОП
НОИР.
-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Брой

Община
Средец

Ежегодно

-

-

Оценка на изпълнението:
В мярка 5. Община Средец е застъпила дейности, насочени към осигураване
на съвременно социално обслужване на населението.
През разглеждания период, Община Средец е реализирала част от предвидените
дейности по тази мярка. Новоразкрити са общо 4 бр. социални услуги; за периода
2014 – 2015 г. потребителите на социални услуги са 45 бр., а през 2016 г. 84
потребители са получили услугите личен асистент, домашен помощник и почасови
интегрирани услуги. С решение № 241/30.11.2016 г. на Обс Средец е актуализиран
Плана за действие на община Средец за изпълнение на интеграционните политики.
Разработена и подадена за оценка Идейна концепцияна община Средец- мерки за
приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура финансирана по ОП
РЧР и ОП НОИР.
Постигнати са част от заложените индикатори. Изпълнението на тази мярка
може да бъде определено като ДОБРО. До края на плановия период Община Средец
трябва да продължи да работи в посока подобряване на социалните услуги, като
разкрие на нови социални услуги в съответствие с нуждите на населението в
общината; Трябва да се предвидят мерки и да се осигурят средства за адаптиране
на обществени сгради за достъп на хора с увреждания, за ремонт и оборудване на
сгради на заведенията за социални услуги и др.
Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 4: „Развитие на човешките ресурси на общината и търсене на
ефективни начини за тяхната капитализация” е оценена като СЛАБА степен на
изпълнение. Най – голям напредък е постигнат по мярка 2. и мярка 5. По мярка 2.
са организирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на
общинските служители, създадени са центрове за обществена подкрепа. По мярка
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5. са новоразкрити социални услуги. С решение № 241/30.11.2016 г. на Обс Средец е
актуализиран Плана за действие на община Средец за изпълнение на
интеграционните политики. Разработена и подадена за оценка Идейна концепция
на община Средец- мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана
процедура финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР. До края на плановия период
Община Средец трябва да положи усилия за изпълнение на предвидените за
постигане на стратегическа цел 4 дейности, като: адаптиране на обществените
сгради за достъп на хора с увреждания; ремонт и оборудване на сгради и заведения
за социални услуги; подобряване на материално техническата база на заведенията
за здравни услуги и доразвиване и подобряване на здравното обслужване по
територията на общината; създаване на съвременни материални и организационни
условия за модерно обучение за старт в бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия,
икономика, иновационен мениджмънт, подготовка и управление на проекти и
други; създаване на съвременни материални и организационни условия за модерно
обучение за старт в бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия, икономика,
иновационен мениджмънт, подготовка и управление на проекти и други;
рехабилитиране и модернизиране на спортни обекти – стадиони, игрища, зали.

3.3. ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху
условията за развитие на местно ниво, e икономическата и финансова нестабилност в
цялата страна, съчетана с политическата обстановка и оказваща влияние върху средата за
изпълнение на Общинския план за развитие.
При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени
и настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи въздействие
върху социално-икономическото развитие на общината.
През отчетният период, не са регистрирани големи отклонения в социалноикономическите условия.
Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици
в страната с площ от 1146 кв.км, което съставлява 7,82% от територията на Югоизточен
район, 14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на България.
Общината обединява 33 населени места, от които 1 град (Средец) и 32 села.
Община Средец е в непосредствена териториална близост до областния център – град
Бургас, което определя силното му влияние върху развитието на общината и тесните й
икономически връзки с него.
Икономика
Състоянието на икономиката на община Средец се определя и влияе от много на
брой и различни по естество фактори, които биват както вътрешни, така и външни. В
тази връзка е важно да се определи икономическото състояние на заобикалящите
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общината територии, което детерминира средата за нейното развитие, позицията на
общината спрямо съседните й общини, наличните й сравнителни предимства и
потенциали за растеж, както и основните ограничители за икономическия подем на
общината.
Община Средец дава своя принос за БВП на областта предимно в сферата на
индустрията и селското стопанство, които са определящи за облика на икономиката в
общината. В общината са добре развити животновъдството и растениевъдството и
функционират предприятия на хранително-вкусовата, химическата промишленост,
металообработването, също и добивната промишленост. Икономическият профил на
общината се предопределя в голяма степен от наличните природни ресурси, традиции и
историческо развитие на района, които създават подходящи условия за използването на
сравнителните му предимства. Важен фактор е и близостта до Черноморието, което
осигурява както пазар за реализация на местната продукция, така и достъп до
пристанище. От пространствена гледна точка икономическите дейности в общината са
концентрирани в гр. Средец и с. Дебелт. Град Средец, като общински център, изпълнява
ролята на център на зона на локална икономическа гравитация.
В общината преобладават микропредприятията с до 9 заети. Преобладаващият
брой на микропредприятията е характерна тенденция за по- малките общини в страната.
Необходимо е да се насърчава тяхната конкурентоспособност и да се стимулира
предприемачеството и иновациите.
Община Средец показва напредък в своето икономическо развитие в сравнение с
предходния програмен период. Въпреки това, за да се достигне устойчиво развитие,
което да генерира растеж и да осигури по-висок стандарт и условия на живот на
населението е необходимо да се предприемат мерки, които да подпомогнат
предприемачеството в общината, устойчивото използване на местните ресурси,
осъществяване на тясна връзка и координация между секторите на икономиката,
модернизиране на производството и повишаване на квалификацията на работната сила.
Земеделието е отрасъл с изключителна важност, особено за селските райони на
България, в какъвто район се намира община Средец. Общината разполага с
природоклиматични условия, благоприятни за развитие на земеделието, с много добър
слънчев ресурс и с подходящи почвени условия за отглеждане на различни култури и за
развитие на животновъдството. 58,8 % от територията на общината е земеделска земя
(677 1465 дка), което представлява 17% от земеделските територии на Бургаска област,
като 78% от тях са обработваеми земи или това са 404 372,5 дка.
Този отрасъл е традиционен за местното население. Преобладаващата част от
активното население е заета в селско и горско стопанство. На територията на общината
растениевъдството е основен подотрасъл, като животновъдството също има перспективи
за развитие. Общината е специализирана в производство на зърнено- житни култури,
овцевъдство и говедовъдство.
Застъпените зърнени култури в община Средец към настоящия момент са:
 пшеница 87 300 дка. и добив от 400 кг./дка.;
 ечемик 27 150 дка. и добив от 340 кг/дка.;
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слънчоглед 26 400 дка. и добив от 140 кг/дка.;
Рапица 15 200 и добив от 180 кг/дка.
Растениевъдството към 2016 г. се свързва и с отглеждането на трайни насаждения,
като ябълки, круши, праскови, сливи, череши, орехи, бадеми, лешници, арония, а заетата
територия е над 6 800 дка. Зеленчуковите градини заемат 32 дка., а ягодовите
насаждения – 152 дка. Забелязва се тенденция на увеличение на площите със
зеленчукови градини и ягодови насаждения, в сравнение с 2015 г. Важно, но не
достатъчно добре използвано направление в растениевъдството, е биологичното
земеделие. През отчетния период се наблюдава засилен интерес от животновъдите, за
използване на един от важните ресурси на общината – наличие на значителни ливади,
мери и пасища, като основа за развитие на интензивно животновъдство.
Животновъдството е един от традиционните отрасли на Община Средец, който е
втория по значение подотрасъл в селското стопанство. Наличието на фуражи, както и
наличието на пасища и ливади създават добри условия за развитието на подотрасъла.
Отглеждат се основно говеда, овце и кози. Развива се предимно в частния сектор.
Преобладават дребни земеделски стопанства особено в селата, където в последните
години се наблюдава обезлюдяване и липса на работна сила. В малките села хората се
занимават с животновъдство с цел самозадоволяване, а не реализация. В сравнение с
2015 г. през 2016 г. е налице ръст в броя на селскостопанските животни при почти
всички видове.



Промишлеността на община Средец се базира на отрасли, които са традиционни
за общината, а именно: хранителновкусова, металолеене, металообработване и
производство на пластмасови изделия. Характерни за хранително-вкусовата
промишленост са по-малки предприятия, а предприятията в сферата на
металообработката и химическата промишленост са предимно с над 250 заети.
Представители на химическата промишленост и металообработването са следните
фирми:
 "Промет Стиил" АД е високотехнологично предприятие, специализирано в
производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени
и специални стомани. През 1988 г. предприятието става първия специализиран
производител на горещовалцувани маркопрофилоразмери във България. Намира
се в землището на с. Дебелт, община Бургас, а връзката му с него е чрез
железопътен и автотранспорт. От 2010 г „Промет Стиил” АД е част от дивизия
"Стомана и прокат" на Групата Метинвест. Технологията за производство, с която
предприятието разполага, се отличава с широка универсалност, висока
производителност и гарантира висококачествена продукция, в пълно съответствие
с изискванията на световните стандарти. Предприятието произвежда
горещовалцувана стомана, включително за износ. "Промет Стиил" АД е едно от
големите предприятия в общината, като има определящо значение за развитието
на промишлеността.
 В източния район е изградена и работи частна фирма “Металпласт БГ” с
аналогична дейност. „Металпласт БГ’ ООД има основна дейност преработката на
полимерни материали и производството на изделия от тях. „Металпласт БГ’ ООД
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притежава разрешително за събиране и оползотворяване на отпадъци от
полимерни материали. Изградена е програма за рационално оползотворяване на
суровинните ресурси, получени от полимерни отпадъци и отпадъци от опаковки.
Целта на тази програма е да предотврати замърсяването на околната среда, да
запази екологичното равновесие в природата, да оползотвори отпадъците от
опаковки и намали енергийните разходи. От събраните и изкупени отпадъци във
вид на найлон, торбички, счупени каси и други пластмасови изделия, фирмата
произвежда регранулат, който се използва като суровина.
ХВП в общината е свързана с производството на хляб и хлебни изделия, алкохол
и безалкохолни напитки, и преработка на селскостопанската продукция. По тази причина
е важно установяването на тесни връзки със земеделските производители. За разлика от
промишлеността, която пространствено е концентрирана на територията на град Средец
и с. Дебелт, предприятията от ХВП са локализирани както в града, така и в селата, а
останалите са в с. Зорница, с. Дюлево, с. Дебелт, с. Факия, с. Момина Църква, с. Бистрец,
с. Загорци.
Туризъм
Важен фактор за развитието на туризма в община Средец е близостта до
българското Черноморие и благоприятното му транспортно-географско положение. В
общината са налице природни и антропогенни ресурси, които представляват
туристически интерес. Красивата природа, наличието на редки птици, наличието на
дивеч и възможности за практикуване на риболов са природни ресурси, които в
съчетание с културно-историческите паметници и обекти, музеи и културни събития
създават подходящи условия за развитие на културно-познавателен и екотуризъм. Тук се
намира единственият на Балканите, проучен средновековен митнически комплекс с
църква, където се предполага, че княз Борис I приема християнството. В района са
налице също исторически забележителности като долмени, тракийски могили,
светилища и гробници и др.
Туризмът в общината се развива бавно, но успешно. През 2016 г. са регистрирани
4 къщи за гости, 5 апартамента и 2 стаи за гости. През 2016 г. леглоденонощията са 42
730, спрямо 2015 г. – 32 590, което е бележи значително увеличение на посещенията.
Успешно реализиране на туристически продукт би могло да се получи най-добре
в партньорство със съседните на община Средец общини и комбиниране на предлаганите
за туристите услуги и възможности.
Демографска характеристика
Сериозно влияние върху демографските процеси в общината оказват полововъзрастовата, етническа, религиозна и образователни структури на населението, както и
урбанизацията. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в
количествено, така и в качествено отношение.
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По данни от ГРАО към 01.02.2017 г. населението на община Средец е 15 982
души.
Относителният дял на населението на община Средец е 3,61% от населението на
област Бургас и само 1,4% от населението на Югоизточния район от ниво 2.
Влияние върху половата структура на населението на общината оказват
процесите свързани с естественото движение на населението (раждаемост и смъртност),
механичното движение на населението (емиграция и имиграция), продължителността на
живот и други. През целия изследван период жените преобладават над мъжете.
Основна причина за по-големия брой и относителен дял женско население е
съществуващата по-високата смъртност и по-ниската средна продължителност на живота
при мъжете. Това на практика води до акумулиране на по-големи контингенти жени във
високите възрастови групи.
През последните години раждаемостта в община Средец е висока спрямо средната
за страната, Югоизточния район и област Бургас, което се дължи главно на високия
процент на представители на ромската етническа група.
При запазване на сегашната демографска ситуация населението на община
Средец ще продължи да намалява и през следващите години. Прогнозата е населението
на общината да намалее до около 13 000 души до 2020 г.

Заетост и безработица
Преобладаващата част от икономически активното население е заета в
промишлеността са 44,15 %, като много висок е делът на заетите в селско и горско
стопанство 34,8 % от общия брой заети лица. В селата на общината почти няма
производство, като основният поминък на населението отглеждането на селскостопанска
продукция с цел самозадоволяване, а не реализация на пазара.
Безработицата в Средец нараства постепенно от 2009 г. По данни на РСЗ – Бургас,
към 31.12.2011 г., равнището на безработица достига 19,06% и е едно от най- високите в
област Бургас. Към 30.04.2012 г. коефициентът на безработица в общината нараства на
20,92 % и е по-висок от средните стойности за областта и за България. Една от
причините за е свиването на производството на бизнеса, дължащо се на глобалната
икономическа криза.
Безработните лица в община Средец в края на 2013 г. наброяват 1 528 души и
нарастват спрямо същия период на 2012 г. с 133 души. Притеснителна тенденция е,
която е характерна както в страната, така и в целия ЕС. В тази връзка Европейският съюз
взема сериозни мерки за поощряване на въвличането на младежите в икономическия
живот на обществото, които следва да бъдат адаптирани и на местно ниво.
Безработните лица с основно и по-ниско образование нараства с всяка изминала
година като за 2012 спрямо 2010 г. броят им е нараснал с 33.1%.
По данни на РСЗ Бургас, безработицата за 2015 г. е намалена (23.6%) в сравнение
с 2014 г. когато е достигнала 26%. Впечатление прави, че броят на безработните лица
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през 2015 г. е 1 201 души, а относителният дял на хората с основно и по-ниско
образование е 64%, което е повече от предходната година – 62.9%.
Относителният дял на регистрираните без квалификация е 73.4% за 2015 г.,
отново по-голям от този през 2014 г. – 71.8%.
По програми и мерки през 2016 г. в Община Средец са нети общо 44 души.
ПРОГРАМА
Национална програма КЛИО
Проект Хоризонт
Обучение и заетост на младите хора
Активиране на неактивните лица
Регионална програма

брой назначени
лица
3
3
25
1
12

Проблем за общината са както липсата на работни места, така и недостигът на
квалифицирана работна сила, която да отговаря на нуждите на пазара на труда. За тази
цел следва да се стимулира предприемачеството, да се насърчи връзката между бизнеса образованието и местната администрация.
Безработицата в Средец нараства постепенно от 2009 г. Една от причините за е
свиването на производството на бизнеса, дължащо се на глобалната икономическа криза.
Запазва се тенденцията на по-големия брой безработни жени в сравнение с
мъжете. Сред младежите най-голям процент е безработицата при младежи от 25-29
години.
Прави впечатление, че относителният дял на регистрираните без квалификация за
2016 г. е 71.6% и е по-малък от този през 2015 г. - 73.4%.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Икономически активно население (от Преброяване на
населението през 2011 г.);
Равнище на безработица (средногодишно);
Общ брой безработни (средногодишно);
Безработни жени (средногодишно);
Безработни мъже (средногодишно);
Безработни младежи до 29 г. (средногодишно), в т.ч.;
- до 19 г. вкл.;
- от 20 до 24 г. вкл.;
- от 25 до 29 г. вкл.;
Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование
(средногодишно);
- относителен дял от всички регистрирани
(средногодишно);
Регистрирани безработни без квалификация
(средногодишно);
- относителен дял от всички регистрирани
(средногодишно);

Мярка

2016 год.

(брой)

5 100

(%)
(брой)
(брой)
(брой)
(брой)
(брой)

19.3%
984
552
432
191
8

(брой)
(брой)
(брой)

62
121
626

(%)

63.6%

(брой)

705

(%)

71.6%
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Образование
Образователната инфраструктура в община Средец се състои от 4
общообразователни училища (СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ ”Антон
Страшимиров” с. Дебелт, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Загорци и ОУ
”Н.Й.Вапцаров” с. Факия), Професионална гимназия по механизация на селското
стопанство и електроника ”Н.Й.Вапцаров” гр.Средец, 5 детски заведения (2 ДГ в гр.
Средец и 1 ДГ в с.Дебелт, ДГ с. Орлинци и ДГ с. Загорци), с филиали в с.Факия, и гр.
Средец.
Броят на общообразователните училища за отчетния период е постоянен. През
2016 г. броят на децата е намалял – 596 в сравнение с 2015 г. – 621. Това намаление се
забелязва и при педагогическия персонал в детските градини – 43 за 2016 г. спрямо 2015
г. - 46.
Съществува концентрация на учебни и детски заведения в общинския център.
Това до голяма степен се дължи на влошената демографска ситуация и застаряващо
население в по-малките населени места.
Към края на 2016 г. са ремонтирани всички детски заведения, като само за 2016 г.
по проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за
деца в риск в община Средец е извършена подмяна на дограма в ДГ„Дъга“ с. Дебелт филиал с. Факия.
През 2015 г. с Решение № 944 по Протокол № 58/29.04.2015г. на Общинския
съвет на община Средец и със Заповед № РД14-33/17.06.2015 г. на Министъра на
образованието и науката е открит Общински детски комплекс град Средец /ОДК/, като
общинско обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в Народната
просвета.
Комплексът се помещава в “Трансграничен културен център за деца“.
Идеята и дейността на Общински детски комплекс – Средец е да ангажира
свободното време на учениците в областта на изкуството, науката, техниката, спорта и
туризма. Основната дейност в ОДК е педагогическа. Обучението се организира в
следните направления:
Научно-познавателно и приложно-техническо
Художествено-творческо
Спортно-Туристическо
За учебната 2015/2016 г. са сформирани следните групи:
- Клас по декоративно приложно и изящно изкуство I-ва група /начален клас/
- Клас по декоративно приложно и изящно изкуство II-ра група
/прогимназиален клас/
- Кръжок по електротехника
- Детски театрален клас
- Младежка танцова група “Freestyle roma”
- Детска фолклорна формация “Алени божурчета“
- Детски танцов състав
- Школа по гайда
- Английски език – 8 групи в подготвителна предучилищна възраст
- Финансови игри – 7 групи в подготвителна предучилищна възраст
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След приключване на учебната година, през месеците юни, юли и август ОДК
организира летни форми за занимания по интереси, под наслов “Лятно училище Средец
2016“. В него са участвали над 50 деца и ученици, разпределени в различни дейности.
През 2016 г. децата от ОДК – Средец са участвали в различни мероприятия на
Община Средец – концерти, конкурси, тържества, състезания, както и в много
национални и международни конкурси.
ОДК – Средец обхваща в различните си дейности над 400 деца на възраст от 5 до
19 години от различни социални и малцинствени групи. Подпомага деца и ученици в
преодоляване на интелектуалните и образователните им трудности.
Като цяло може да се обобщи, че образователна структура в община Средец е
добре развита. Полагат се мерки за подобряване на материално техническата база в
училищата и разнообразяване на извънкласните дейности. Като проблемни области се
очертават големият брой с начално, незавършено начално и не посещавалите училище
лица. Основната част от тези лица са от ромски произход. Необходимо е провеждане на
курсове за грамотност за възрастни от най-базово ниво и мерки за повишаване и
разнообразяване на възможностите за допълнителна квалификация, с цел наемане на
работа.
Здравеопазване
Структурата на здравеопазването в община Средец се състои от едно лечебно
заведение за болнична помощ, локализирано в общинския център - „Многопрофилна
болница за активно лечение – Средец” ЕООД. По данни от ТСБ – Бургас леглата в
болничното заведение през 2012 г. са 60. Техният брой през последните години е
постоянен, като единствено през 2011 г. бележи спад.
През 2014 – 2015 г. броят на лекарите в общината е нараснал от 9 към 2012 г. на
12. Съответно броят на населението, обслужвано от един лекар е (1000 д. за 2015 г.). Има
регистрирани шест общи практики. „МБАЛ-Средец” не може да предложи достатъчно
всеобхватно медицинско обслужване, защото разполага само с две отделения – детско и
вътрешно.
Извънболничната помощ се предоставя от „Медицински център1 - Средец”,
медико-диагностични лаборатории, самостоятелни медицински практики и
самостоятелни стоматологични практики. В общината функционира и Център за спешна
медицинска помощ (Филиал на Центъра за Спешна медицинска помощ-Бургас). Здравна
помощ е предоставяне и в Здравни кабинети в детски заведения и училища.
Лекарите по дентална медицина, които обслужват територията на община Средец,
са 6, като броят им е нараснал с 2-ма през 2014 г. в сравнение с 2012 г. Населението,
обслужвано от един лекар по дентална медицина е около 2 480 жители.
Сградата, в която се помещават МБАЛ и МЦ-1 Средец, е общинска собственост.
Тя не е ремонтирана от 2003 г. и състоянието на материално техническата база като цяло
е незадоволително. Лекарските и зъболекарските кабинети в училищата също имат
нужда от средства за подобряване на условията в тях.
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Един от основните проблеми пред развитието на сектора здравеопазване в община
Средец е здравеопазването в ромската общност. Наблюдават се следните тенденции: по
отношение на бременността – бременните жени се картотекират непосредствено преди
раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови групи
бременности. Като цяло бременностите са много ранни и се наблюдават бракове по
съребрена /роднинска/ линия, което предполага раждането на дете с увреждания. Част от
ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права.
Необходимо е да се помисли за възможности да се разкрият временни кабинети за
дентална профилактика поне към детските заведения. Голяма част от заболяванията са в
резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност. Липсата на здравни знания и
здравна информираност у някои роми е основа за развитието на дискриминация в
здравното обслужване.
За периода 2010 – 2012 г. водещи заболявания сред населението са болестите на
сърдечно-съдовата система, на ендокринната система и на нервната система. Сериозен
проблем през последните три години е високият процент болни от вирусен хепатит А.
Друг проблем е състоянието на здравната инфраструктура. Необходими са дейности,
насочени към подобряване състоянието на материално – техническата база за
заведенията за здравни услуги.
Социални дейности
В съответствие с общинския план за развитие 2014-2020 г. и Областната стратегия
за развитие на социалните услуги в област Бургас 2016-2020 г. през 2016 г. е разработена
общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец за периода 20162020 г. Общинската стратегия за социални услуги цели да превърне община Средец в
регион с достъпни, разнообразни и качествени услуги, които допринасят за подобрено
качество на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа на
индивидите и общностите в риск. Тя е ориентирана към развитие на алтернативни
социални услуги.
Видовете социални услуги в общността, предоставяни от община Средец
включват Домашен социален патронаж, Център за обществена подкрепа, Центрове за
настаняване от семеен тип за деца без увреждане 1, 2 и 3, Дневен център за деца с
увреждания, както и по програми и проекти услугата „Личен асистент“ и „Приемна
грижа“. Социалните услуги в специализирани институции са Дом за стари хора, Дом за
възрастни хора с умствена изостаналост, Кризисен център за деца, преживели насилие.
Спортната инфраструктура в община Средец е концентрирана в общинския
център гр. Средец. В града функционират 4 спортни клуба:
• футбол: ФК „Странджа-Агрокорн”,
• волейбол: ВК „Странджа”,
• борба: ”ОСКБ „Странджа 2001”
• корабомоделизъм : „Модел – Яхт клуб” – Средец
Всеки спортен клуб има отбори в различните възрастови групи:
- Футбол – деца, юноши-младша възраст и мъже;
- Борба – подготвителна група, деца, момчета, кадети, момичета;
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- Волейбол – момичета и момчета до 12 г., момичета и момчета до 13 г., момичета
и момчета до 15 г., девойки младша възраст и юноши младша възраст;
- Корабомоделизъм – Деца, юноши, мъже, жени.
В общината има два стадиона в град Средец – Общински стадион „Странджа –
Агрокорн” и в с. Дебелт.
Общинският стадион „Странджа – Агрокорн” е в задоволително състояние с
отлична тревна настилка. През 2010 и 2012 г. е извършен частичен ремонт на футболния
стадион. Административната част на стадиона, помещенията за персонала, отговорен за
поддръжката на стадиона, съблекални и складови помещения имат нужда
от цялостен ремонт и подновяване на обзавеждането.
Общинският стадион в село Дебелт е в незадоволително състояние, неудобен за
спортна дейност. Липсват седалки, съблекални и др.вид помещения. Стадиона се нуждае
от цялостен ремонт.
Общинска администрация Средец има подготвен проект за ремонт и обновяване
на стадионите в град Средец и село Дебелт.
В гр. Средец функционира и общинска волейболна зала. През 2010 г. е извършен
частичен ремонт на вътрешните помещения и подмяна на дървеното покритие на
волейболното игрище и поставяне на дървена облицовка по стените. Въпреки това,
спортната зала и прилежащите спортни игрища имат нужда от цялостен ремонт и
модернизиране. Фасадата на залата има нужда от саниране и подмяна на покрива.
Помощните помещения и съблекални се нуждаят от цялостен ремонт. Необходима е
цялостна подмяна на седалките в откритите игрища и поставяне на основи за тяхното
закрепване.
През 2009 година е открита нова зала за борба „Продан Гарджев”, обзаведена с
всичко необходимо за спортния процес. Залата има нужда от частични ремонти и
дообзавеждане в общите части и баните към съблекалните. Сградата, в която се
помещава залата, се нуждае от цялостно саниране.
През 2011 г. е открита площадка с фитнес уреди – Открит фитнес. През 2012 г. е
извършена подмяна на счупени и липсващи елементи от фитнес уредите.
Като цяло статистическата задоволеност със спортни площи е недостатъчна,
неравномерно разпределена по територията на общината и морално остаряла. Следва да
се подобряват условията за развитието на спорта в училищата и да се осигури
достъпност за използване на спортните съоръжения от учениците и хората, желаещи да
спортуват. Все още основен проблем за развитието на активна спортна дейност е липсата
на възможности за изграждане на материална база за развитие на спорта сред младежите
в ромския квартал гр. Средец.
Основна заслуга за развитието на спорта през свободното време имат дейностите в
Трансграничен културен център - място където деца, младежи и възрастни могат да
развият своите умения в различни сфери на спорта. През 2016 г. общо 40 човека на
възраст от 8 до 56 години посещават дейността „Зумба клас“. Поради големия интерес от
жители на град Средец и процес на проучване на нагласите през месец февруари 2016
година в Трансграничен културен център за деца – Средец е разкрита дейност „Йога
клас.
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Инфраструктура
Община Средец се намира в Югоизточната част на Бургаска област. През нея не
преминават Транс-Европейски коридори. В непосредствена близост до общината
преминава международният път E87 – Р.Румъния – ГКПП – Дуранкулак – Варна –Бургас
– Малко Търново – Р. Турция. На север от Общината минава Транс-Европейски коридор
Nо VIII - Дурас - Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево –Сoфия Пловдив - Бургас - (Варна).
Друг главен път, минаващ в близост до Община Средец е по направление
Република Румъния - ГКПП Силистра – Шумен – Ямбол – Елхово – ГКПП Лесово – Р.
Турция.
На територията на общината липсват пътища I клас, както и автомагистрали.
Основните транспортни артерии, обслужващи общината са второкласните пътища – II 79 и II – 53, в направление съответно – Бургас, Средец, Ямбол и Бургас, Средец,
Болярово, Елхово. Относителният дял на пътищата II-клас към общата пътна мрежа е
17.5%.
Третокласната пътна мрежа е с дължина 69,6км. Тя се състои от пътища III – 539,
III – 908 и III – 795.
По – голямата част от междуселищната пътна мрежа е в много лошо състояние.
Редица съоръжения се намират в лошо състояние. Пътната мрежа е добре развита, като
всички населени места са свързани с общинския център. Пътните връзки са достатъчни,
но е необходимо да се извърши основен ремонт и реконструкция на части от пътната
мрежа.
Общинската пътна мрежа включва всички пътища от IV клас с обща дължина
191,4км., което се равнява на 60% от всички пътища на територията на Общината. Част
от пътищата са без трайна настилка.
Според вида на настилката тяхната дължина е, както следва:
• Асфалтобетон – 142,140км
• Запечатка – 110,000 км
• Паваж – 1,400 км
• Пътища без трайна настилка – 62,600 км.
Гъстотата на пътната мрежа е 0,276км / км2. Между отделните селища връзката се
осъществява по пътища от четвъртокласната пътна мрежа, като 8,9% от тях са
асфалтирани, 57,4% са запечатка, 32,65% пътища без настилка. Наложена е забрана за
преминаване на тежки и/или извънгабаритни ППС с маса с товар над 20 т, заради
повреждането на пътната настилка през летния сезон.
Състоянието на общинската пътна мрежа е незадоволително, поради недостига на
средства за поддържане и отлагането във времето на ремонтните работи.
През периода 2014 - 2020 г. са предвидени реконструкцията и модернизацията на:
• общински път BG2234 (ІІ - 79 Голямо Крушево - Средец) - Сливово-Гранитец –
12 км;
• общински път BGS2235 (участък от /ІІ -79 (с. Голямо Крушево - гр. Средец) с.
Факия – с. Горно Ябълково) - 16,3 км.
• BGS 3236 /ІІ-79048 / BGS 2235, Факия – Горно Ябълково/ - Долно Ябълково – 1
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км;
• общински път BGS2241 участък Проход – Белила – Средец – 13,6 км;
• общински път BGS2242 участък Голямо Буково-Кирово-Граничар - 16 км;
• общински път BGS3231 участък Радойново – 1,5 км;
• общински път BGS3233 участък Богданово – 39,7 км;
• общински път BGS3236 участък Долно Ябълково – 1 км;
• общински път BGS3237 участък Пънчево – 1,5 км;
• общински път BGS3238 участък Бистрец-Кубадин – 16,7 км;
• общински път BGS3239 участък Вълчаново 1,5 км;
• общински път BGS3243 участък Кирово-Белеврен – 9,3 км.
През отчетния период е извършен ремонт на:
• общински път BGS2232 (III-539 Средец – Русокастро/Дюлево Драчево) , в
участъка започващ от път ІІ.79 (Елхово-Средец-Бургас) до о.т.1 (с.Драчево начало на регулация), част от Общинската пътна мрежа на община Средец – 9
км;
Незадоволително е състоянието и на пътната настилка в общинския център гр.
Средец. Аналогично е състоянието и в другите населени места от общината. През
периода 2014 – 2020 г. са предвидени за рехабилитация улиците:
 Васил Коларов – 1 310 м.;
 Христо Ботев – 120 м.;
 Йорданка Николова – 1 60 м.;
 Димитър Кичев – 140 м.;
 Тодор Байлов – 110 м.;
 Васил Левски – 430 м.;
 Калитин – 140 м.;
 Тодор Павлов – 175 м.;
 Дунав – 170 м.;
 Гочо Кънев – 90 м.;
 Панайот Хитов – 160 м.;
 Лиляна Димитрова – 260 м.;
 Георги Кирков – 85 м.;
 Септемврийци – 160 м.
Автобусният превоз е добре развит. Транспортната схема задоволява
потребностите на населението за връзки с общинския център. 12 от общо 32 села имат
ежедневни връзки с общинския център. Четири села – Вълчаново, Сливово, Камене и
Гранитец имат връзка с гр. Средец четири пъти седмично, Г. Буково, Кирово, Богданово
и Варовик – три пъти седмично, пет села – Суходол, Г.Ябълково, Д. Ябълково, Граничар
и Белеврен – два пъти седмично и с. Росеново – два пъти месечно. Единствено с.
Тракийци не се обслужва от обществения транспорт.
Транспортните връзки с областният център гр. Бургас са ежедневни и достатъчни.
Те се изпълняват по републиканската транспортна схема по направленията гр. Бургас-гр.
Ямбол - гр. Бургас, гр. Бургас-гр. Елхово-гр.Бургас и гр. Бургас-гр. Карнобат-гр. Бургас.
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Освен утвърдените транспортни схеми се извършват и специализирани превози.
Те са насочени основно към извозването на ученици и учители към училищата в гр.
Средец, с. Загорци и с. Факия, като превозите се осъществяват от „София Франс АутоБургас“ ООД – основният превозвач на Община Средец.
Община Средец не се обслужва пряко от жп транспорт. Най – близката жп гара е в
гр. Бургас.
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдителните и канализационните системи на територията на община
Средец се обслужват от "ВиК" ЕАД - Бургас. Хидрографската мрежа в района на община
Средец е неравномерно развита. По-гъста и по-добре развита е в югоизточната и южната
части на общината. В останалата част от района разнообразието на теренните форми не е
голямо, което обуславя и слабото развитие на хидрографската мрежа. Водоснабдени са
29 населени места, като без изградено водоснабдяване са селата Пънчено, С. Камене,
Росеново и Тракийци.
В цялата община има сезонен режим на водата, с изключение на гр. Средец. Това
се обуславя от намалелия дебит на местните водоизточници, както и липсата или
недостатъчния обем на водоемите. Повечето извори пресъхват през лятото. С
чувствителен и постоянен воден дебит са изворите на Бяла река и Башдерменски дол.
Общо абонатите са 11 271 бр., като използваната вода за 2012 г. е 664 188 м3.
Водопотреблението на жител за денонощие е от 78 л. до 251 л. Вътрешно
водопроводната мрежа е с дължина 210 359 м., а външната с дължина 116 355 м. или
общо 326 714 м. Съществуващата водопроводна мрежа е с тръби от различен вид и
диаметър, като тя е морално остаряла и има нужда от ремонт. Преобладаващите тръби са
етернитови, които са ненадеждни и морално остарели, а също така са доказано
канцерогенни. Те водят до чести аварии и до значителни загуби на питейна вода, както и
до влошаването на нейните хигиенни характеристики.
През периода 2014 – 2020 г. е предвидено разширяване и реконструкция на
водоснабдителната мрежа в селата – Белила, Белеврен, Варовник, Г. Ябълково, Гранитец,
Граничар, Кирово, Пънчево, Синьо Камене и Тракийци. Предвидена е и реконструкция
на водоснабдителната мрежа в село Момина църква както следва:
• външна водопроводна мрежа – 5064 м.
• вътрешна водопроводна мрежа 12 452 м.
На територията на община Средец няма изградени напоителни системи.
Водостопанската инфраструктура е недостатъчно развита, а съществуващата е прекалено
амортизирана. Необходимо е изграждането на водоеми и намирането на нови
водоизточници с което да се реши проблема със сезонния режим.
Канализационна мрежа има изградена единствено в гр. Средец и село Дебелт.
Степента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Средец е 100%. През отчетния
период са изградени 3 км. водоснабдителна мрежа в общината.
Канализационната мрежа е амортизирана, като зауства отпадъчните води в река
Малката река, вливаща се в река Средецка. Има изградена Пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ), със схема за механично и биологично пречистване на
отпадъчните води от гр. Средец, с проектно водно количество 5000 м3/ден.
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Като основен проблем през община Средец изпъква необходимостта от
доизграждане и подобряване състоянието на съществуващата канализационна мрежа.
Електроснабдяване
Поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и
съоръженията към нея на територията на община Средец, както и електроснабдяването,
се осъществява от „EVN Bulgaria". Всички населени места на територията на общината
са електрифицирани, като липсват такива с режим на тока. Районната подстанция
„Средец“, с трансформатор на напрежението 110/20кв., осигурява захранването с
електроенергия на община Средец.
Физическото състояние на мрежите и съоръженията на електроразпределителната
мрежа в община Средец е сравнително добро. Изградената електропреносна мрежа е с
дължина, както следва :
• мрежа 20 kV – 352 км.
• мрежа ниско напрежение – 261 км.
Предвиден е основен ремонт, подмяна на стълбове и проводници, на въздушните
мрежи за ниско напрежение в селата Зорница, Белеврен, Малина, Светлина, части от
мрежата в Средец, Суходол и Дебелт, чието състояние е лошо и незадоволително. На
територията на общината са слабо развити възобновяемите източници на енергия. В
промишлените предприятия на територията на общината не се използва енергия от
възобновяеми източници, същото важи и за домакинствата в общината. Отоплението се
осъществява главно чрез електроенергия и твърдо гориво.
Цялата територия на община Средец попада в зона на технологично
неизползваеми към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост под 4м/сек.
Слънчевата енергия представлява и най – голям потенциал за енергия от
възобновяеми източници на територията на община Средец.
Един от основните консуматори на ел. енергия в за общината е уличното
осветление. Консумирана ел. енергия за улично осветление от община Средец през
2012г. е 254068 kW-h, което се равнява на 57 263.49лв. Необходима е подмяна на
уличното осветление с LED осветителни тела. Това ще доведе до по – добра
енергоефективност и ще намали разходите за улично осветление значително.
Комуникации и съобщения
Телекомуникационната мрежа на територията на общината е изградена в
достатъчна степен за момента. Инсталирани са телефонни постове във всички населени
места, като има и свободни капацитети.
Цялата територия е с покритие на радио и ТV сигнал.
Пощенската система на територията на общината е добре развита. Всички
населени места се обслужват от 12 пощенски станции.
В общината има добро покритие с GSM сигнал на трите мобилни оператора. Това
дава възможност за използването на пълен спектър на техните услуги, на нови мобилни
технологии, както и на лесен достъп до интернет. Има наличие на оптичен кабел –
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Средец – Бургас, което обуславя възможността за развитието и предоставянето на
съвременни комуникационни услуги.
Селищна мрежа и териториална структура
На територията на община Средец са разположени 14 населени места: 1 град и 32
села. Общият брой на населението е 15 982 души, на площ от 1 149 кв. км. Град Средец е
населено място от категория „3“, съгласно Методиката за категоризиране на
административно-териториалните и териториалните единици. Съгласно решението взето
на 14.08.2012г. административният център на общината е с най-висока категория, спрямо
четирите критерия, които се взимат предвид: демографски, урбанизационен,
инфраструктура и селищно-административни и културни функции. Село Дебелт, с.
Факия и с. Момина църква са селищни структури от 5-та и 6-та категория въз основа на
деветнадесетте показателя за категоризиране в България.
Гр. Средец е четвърто ниво – малък град с микрорегионално значение, но е
структуроопределящ за територията на общината. Развитието на трите по-изразени
населени места , става в посока югозапад – североизток, по протежението и на път ІІ – 79
( Елхово – Болярово – Средец) или посока Бургас – Елхово.
В общината 45,96% от земите във всички видове са обработваеми или 528 566
дка. Показателят за обработваема земя на човек от населението за страната е 6,3 дка/ч, а
специално за Софийска област тя е 7 дка/ч. В община Средец тя е 35,3 дка/ч, което е повисоко от този за страната, и е далеч по-висок от този за Югозападния район на
планиране, където той е 2,5 дка/ч. От 677 146 дка. Се обработват 528 566 дка или 78% от
земеделската земя. За жалост статистиката показва, че на територията на общината няма
поливни земи.
Средният за страната относителен дял на територии, отредените за нуждите на
селското стопанство са 58,7%, за община Средец този процент е 60,8%. Общият брой на
имотите е 60 463 бр., като средната площ на имот е 10,3 дка. Това раздробяване на
имотите довежда до по-трудно обработване. Окрупняването ще доведе до по-лесно
стопанисване и обработка. Най-много имоти (28 038 бр.) са със средна площ 6 дка и
частна собственост, което е доказателство за приоритизирането на селското стопанство
като отрасъл.
От селскостопанския фонд земя обработваеми са 528 566 дка., като най-голям
процент от тях са ниви и трайни насаждения – 503 903 дка., разпределени в 53 820 броя
имоти със средна площ 9,4 дка. Най-много хора притежават имоти с площ от 10 до 30
дка, което показва, че земята не е окрупнена, а множество частни собственици
обработват самостоятелно земята си или я отдават под аренда.
Горските територии са 35,1% от площта на общината и са част от Държавния
горски фонд, което е по-високо от средния за страната процент – 33,6. Общинските
територии са 218 000 дка.
Територията на населените места и други урбанизирани територии е 2,9%.
Териториите в регулационните граници на населените места са 33 446 дка, вилните зони
и застроените площи извън границите на населените места – промишлени зони и
складови зони. Относителния дял на тези територии за страната е 5%, който е доста повисок от този на община Средец.
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Част от новопостроените предприятия са върху земеделски земи, чиито начин на
трайно ползване го позволява или след промяна на предназначението им.
По данни на НСИ за 2011 г. броят жилища е 8 422, като жилищния фонд в селата
е по-голям от този в градовете. Населението обаче е разпределено в обратната
пропорция, като мнозинството живее в града. Тази обратна пропорция между
демографските показатели и териториалното разпределение на жилищните ресурси е
неблагоприятен.
Гъстотата на населението е 12,9 души/кв.км. като полезната площ е 651 914 кв.м.
като от тях жилищната площ е 498 676 кв.м. Най- голям брой са построени между 1946 и
1961 г., което показва амортизиран жилищен фонд.
Околна среда
Основната част от съвременните екологични проблеми в обхвата на територията
на община Средец имат унаследен характер и са свързани с комбинираното въздействие
на природни и антропогенни фактори, а именно:
• замърсяване на атмосферния въздух от промишлеността, транспорта,
нерегламентираните сметища и инцидентно възникващите пожари;
• замърсяване на водите от селското стопанство, комунално-битовия сектор,
нерегламентираните сметища, промишлеността, както и при възникването на условия за
наводнения с повишаване на нивото на твърдия отток на реките;
• замърсяване на почвите от селското стопанство, отпадни води от комуналнобитовия сектор, сметищата, строителните дейности и др;
Като проблеми с геоекологичен характер могат да бъдат посочени
нерегламентираната сеч, неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки,
бракониерството.
Сред потенциалните източници на замърсяване са: Преработка на полимери и
производство на изделия от тях. В източната част на града по посока Бургас е изнесен
цех “Пластмасов”. Там е изградена и работи частна фирма “Металпласт” с аналогична
дейност. Влиянията на тези производства се простират в района на производствените
площадки. Не влияят върху други населени места.
Производство на горещовалцуван прокат от черни метали и обработка на стомана
и железни сплави в “Промет Стийл“ АД, с. Дебелт. Според анализите пространственото
разположение на предприятието предполага влиянието на емисиите от SO2 и NO2 да се
разпростират на разстояние 9 км от източника. Тази територия обхваща района на завода
и част от с. Дебелт. Очакваните емисии обаче са силно снижени, поради използването на
газ за гориво. Фирмата притежава комплексно разрешително по реда на Закона за
опазване на околната среда, съгласно, което изпълнява определени критерии.
Контролира се от РИОСВ Бургас.
Като допълнителни потенциални източници могат да се посочат:
Бензиностанциите (гр. Средец и с.Дебелт), газстанциите (гр. Средец и с. Дебелт) и
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метанстанция (с. Дебелт); Производството на бетонови изделия (гр. Средец);
Асфалтобазата в гр.Средец; Рециклирането на полимерни отпадъци (с. Дюлево);
Производството на млечни продукти (с. Дебелт); Производството на вина (с. Росеново);
Търговията и дейностите с ОЧЦМ (гр. Средец, с. Загорци); Търговията с бои и лакове
(гр. Средец); Съхраняването на излезли от употреба пестициди (з-ще с. Росеново);
Съхранението на излезли от употреба пестициди (гр. Средец); ПСОВ “Средец” (гр.
Средец); Нерегламентираните сметища и замърсявания; Ремонтите по републиканската и
общинската пътна мрежа и др. Специално внимание изискват кариерните разработки,
сред които кариерите Божема, Грудово, Дебелт.
Във връзка с изпълнението на изискванията по Наредба № 12 от 15.07.2010 г. на
МОСВ и МЗ за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, община Средец е под контрола
на РИОСВ Бургас като Регламентиран район за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух (РОУКАВ). Общината изпълнява мерките, заложени в
актуализираната Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите и
достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух. Резултатите
от наблюденията показват, че основните източници на замърсяване на атмосферния
въздух в община Средец са горивните инсталации в комунално-битовия сектор,
автомобилния транспорт и промишлеността. През зимния отоплителен сезон
замърсяването на въздуха е основно от бита, за отопление на жилища и административни
сгради, транспорта. През топлата част на годината източници на замърсяване са
транспорта (замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид, бензо(а)пирен,
НМЛОС и азотни оксиди), неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура
(ФПЧ10), строителни обекти, както случаите на възникване на пожари.
Обобщените данни на РИОСВ Бургас за 2012 и 2011 показват, че територията,
подложена на наблюдение (включително община Средец) е със значително добро
качество на атмосферния въздух. Очертава се намаляване на нивата на ФПЧ10 и трайна
тенденция за задържане на ниска средногодишна концентрация на серен диоксид и
азотен диоксид.
Водоснабдяването в община Средец е предимно от местни водоизточници, с
изключение на гр.Средец, който се водоснабдява смесено от яз.”Ясна поляна” (изграден
на река Дяволска) и от местен водоизточник. Анализите на качеството на питейните води
се извършва ежемесечно от ВиК - клон Средец. Основен източник на замърсяване на
питейните води по територията на Общината е биогенното натоварване (водещо до
завишаване на концентрацията на нитрати във водите) в малките населени места,
свързано с отглеждането на животни и неконтролираното изхвърляне на битови
отпадъци.
Територията на Общината се определя като район, уязвим на средна и силна
ерозия. Тук се проявява комбинираното влияние на водно-ерозионните процеси – при
всички обработваеми земи над 6º, засягащи северната половина на територията, и
ветровата ерозия, която според данните на Изпълнителната агенция по околна среда
(2012) се проявява с умерен до висок действителен риск. Рисков фактор е потенциалът
от възникването на горски пожари по време на продължителните летни засушавания.
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През 2011 г. и 2012 г. не са финансирани проекти против ерозията на почвата,
контролирани от РИОСВ Бургас.
Богатото флористично и фаунистично разнообразие в пределите на Общината е
силно повлияно от физико-географското положение на територията, принадлежността
към Странджа, близостта до Черноморския басейн и ограничената антропогенизация в
южната гранична периферия. Срещат се редки и защитени видове (малък креслив орел,
черен щъркел, див божур и столетни дървета - орех, дъб и др.). Богатият биологичен
ресурс на общината има и важно стопанско значение. Икономически значими са
дървесните видове, от които се добива дървен материал, лечебните растения,
животински видове с ловно стопанско значение.
Общата площ на защитените местности и природни забележителности е 657,6 ха,
от която залесена 587,4 ха и незалесена 70,2 ха. Тя включва 4 защитени местности, 4
природни забележителности и 5 защитени зони по НАТУРА 2000.
Горите, собственост на Община Средец, възлизат на 21 840,7 ха. Горският фонд се
управлява съгласно 10 годишни лесоустройствени планове от “Държавно горско
стопанство” - Средец. Площта на стопанството е 43 667,0 ха и обхваща землищата на
31 населени места върху територията на Общината. Площта на новосъздадените горски
култури за 2012 от ДГС е 6 дка. През пролетта на 2010 г. в ДГС «Средец» е извършено
компенсационно залесяване на площ от 97 дка, като финансирането е осигурено по
работен проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Мярка 223 от
ПРСР за периода 2007-2013 г. Средния процент на прихващане е 81,53%. През
последната година няма допуснати нарушения при отдаване на дейностите по защита
на горите от пожари. На стопанството е предоставен мини пожарен автомобил,
оборудван с гасителен модул.
Районът на стопанството представлява добра база за развитието на интензивно
ловно стопанство със значителни дивечови запаси и видово разнообразие (благороден
елен, сърна, дива свиня, заек, яребица, фазан и др.).
Реките Факийска, Средецка, Господаревска, наред с язовирите и микроязовирите,
намиращи се на територията на стопанството, предлагат добри условия за провеждане
на любителски риболов.
За лечебните растения, съгласно ЗЛР в Община Средец е изготвена програма за
управление на лечебните растения на територията на Общината – в поземления фонд и
фонд населени места.
Сериозна заплаха за биоразнообразието на Общината представляват пожарите,
неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки, бракониерството и изсичането на
горите за огрев. Внимание изисква нарастващия проблем с разпространяването на
инвазивни видове (като обща тенденция за Европа, Средиземноморието и страната ни,
в частност). От голямо значение за опазване на биологичното богатство на общината е
повишаването на информираността и общественото съзнание на населението.
Във връзка с разпоредбите на новия ЗУО (ДВ, бр.53/13.07.2013) през 2013 г. е
извършено актуализиране на общинските програми за управление на дейностите по
отпадъците на всички общини на територията на РИОСВ Бургас. В програмата са
предвидени мерки за: намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и
на степента на тяхната опасност; рециклиране, регенериране или други форми на
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оползотворяване; екологосъобразно обезвреждане; почистване на старите замърсявания
с отпадъци.
Третирането на отпадъчните води в ГПСОВ води до значително намаляване на
замърсяването на повърхностните и подземните води, но от друга страна е свързано с
образуването на отпадъци. Третирането на утайките след генерирането им се свежда
основно до депониране на Депата за неопасни отпадъци. През 2011 и 2012 година,
утайките от ГПСОВ Бургас са оползотворявани при рекултивацията на кариера
„Дебелт”, разположена в обхвата на община Средец.
В землището на с. Росеново е разположено депо за съхраняване на пестициди в
контейнери тип „Б-Б” куб (второ по обем съхранявани количества в Бургаска област). На
територията на Общината е разположен и склад за съхранение на излезли от употреба
препарати за растителна защита – в землището на град Средец, който според
наблюденията на РИОСВ Бургас за 2012 е в добро състояние. Община Средец има
сключен договор с „Екоресурс България” АД за разделно събиране на отпадъци от
опаковки (РСОО). Към 2012 година системата обхваща 66,2% от населените места или
около 9600 жители на общината. Отпадъците от контейнерите за РСОО се транспортират
до площадка на „Скай Инвест” ООД, гр. Бургас. В периода 2010-2013 (с възможност за
удължаване на договора) общината си сътрудничи с „ИУЕЕО рециклиране”АД за
разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи,
съдържащи живак.
Община Средец участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците –
Регион Бургас заедно с общини Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,
Руен и Сунгурларе. Основната цел на сдружението е изграждане на устойчива система за
управление на отпадъците, която да осигурява необходимата инфраструктура за
третиране, оползотворяване и екологосъобразното обезвреждане на битови в т. ч.
биоразградими, опасни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, генерирани
на територията на региона.
След въвеждане на регионалната система от май 2015г. дейностите по управление
на отпадъците се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление
на отпадъците налага, както координиране с регионалната система, така и активно
участие в установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на
Сдружението всички общини, участващи в него си поделят разходите по поддръжката,
експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото
третиране на отпадъците си.
С реализирането на проекта се цели да се постигне драстично намаляване на
количествата отпадъци, насочени за депониране, респективно редукция в размера на
дължимите отчисления по чл. 64 на ЗУО; преустановяване използването на
нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано
регионално депо; осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди
депониране; оптимизация при превоза на дълги разстояния чрез претоварни станции и
високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците; разделно събиране
на специфични отпадъци, например отработени масла, батерии и акумулатори, излезли
от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и
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биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност; компостиране и сепариране
на рециклируеми отпадъци на депото; екологично депониране, с възможност за
оползотворяване на биогаза.
Административен капацитет
Община Средец има опит във внедряването на ефективни мерки в
администрацията за придобиване на капацитет за работа в новите икономически и
социални условия. Предстоят предизвикателства, свързани с въвеждане на нови
практики и инструменти и подобряване на съществуващите.
При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община Средец се
ръководи от следните принципи:
• отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;
• спазване на закона и зачитане на морала;
• максимална ефективност на провежданите действия и проекти;
• диалог с гражданите;
• прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество и
средства;
• ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и
юридически лица.
Общината цели повишаване качеството на административното и информационно
обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност,
коректност и повишаване приходите на общината.
Структурата на общинската администрация в община Средец се състои от 85
служители. От тях изборни длъжности и органи по чл. 19 от закона за администрацията и
техните заместници са 28.5 както следва:
 Кмет на община: 1
 Заместник кмет: 2
 Кметове на кметства: 9
 Кметски наместници: 16.5
 Служители в общинската администрация са общо 56,5:
 Секретар на община: 1 (пряко подчинен на кмета)
 Обща администрация – 18,5 служителя
 Дирекция „ Административно правно и информационно обслужване -9,5
 Дирекция „Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси” – 9
 Специализирана администрация – 37 служители:
 Дирекция „Устройство на територията, строителство, екология и БКС” - 7
 Дирекция „Икономическо развитие, земеделие и гори и УЕПП” – 11
 Дирекция „Образование, здравеопазване, социални дейности, интеграция
на малцинствата и спорт" – 9
 Дирекция „Местни приходи и общинска собственост” – 10
В община Средец през последните пет години са проведени редица обучения
следните направления:
 Повишаване на административния капацитет
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Управление на проекти
Повишаване на езиковата подготовка
Повишаване на компютърната подготовка
Провеждане на обучения в ИПА

Организацията на работата в общинската администрация, правата и задълженията
на служителите и работниците, страна по индивидуално трудово правоотношение се
уреждат в разработения Правилник за вътрешния трудов ред в община Средец.
Разработен е и Етичен кодекс на служителите в общинска администрация Средец.
Организацията на дейност и функционалните задължения на административните
звена в общинска администрация на община Средец се определят с Устройствения
правилник на общинска администрация община Средец. Общинската администрация
осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на
Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията
му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административно и
правно обслужване на гражданите и юридическите лица.
В община Средец има разработени Вътрешни правила за планиране, организация,
възлагане и контрол на обществени поръчки, които целят уреждане на взаимодействието
между административните единици, съобразно структурата на общинската
администрация на Община Средец при управлението на процеса за разходване на
бюджетните средства чрез обществени поръчки за доставки, услуги и строителство.
В община Средец, по заповед на кмета от 2012 г., се разработени Правила за
достъп до обществена информация в общинска администрация – Средец.
Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на община Средец
очертава намеренията за постигане на желаното социално-икономическо състояние на
общината през програмният период 2014-2020.
Стратегията цели да предостави открито на хората от местната общност, местния
бизнес и на всички заинтересовани страни намеренията, целите и мерките, които ще
превърнат община Средец в привлекателно място за живот и проспериращ бизнес. Това
ще се осъществи единствено чрез ефективното използване на сравнителните предимства
и ресурсите на общината, привличането на инвестиции в местната икономика и
ефективно работеща общинска администрация, отворена към проблемите на хората и
бизнеса.
Визията за развитие на общината е израз на желанията на заинтересованите
страни и широката общественост за това какъв трябва да бъде статуса на общината към
хоризонта на програмния период 2014-2020 г. Нейната формулировка има за цел да
формира в общността чувство за ясна и желана посока на развитие, на чиято основа са
формулирани съответно приоритетите, целите и мерките, изграждащи настоящата
стратегия.
Основните принципи върху които се основава стратегическата рамка на ОПР на
община Средец за периода 2014-2020 г. са:
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 Съобразяване със стратегическата национална и европейска рамка на
политиката за регионално развитие;
 Максимално придържане към изискванията на съществуващия нормативен,
икономически, социален и организационен контекст;
 Определяне на реалистична и същевременно широко приета от
заинтересованите страни визия и стратегическа рамка;
 Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на
разработването и актуализацията;
 Ясна комуникация на ключовите послания с различните социални и
икономически субекти, които засяга;
 Разработване на проста като структура и логика стратегическа рамка, но с
конкретни пространствени очертания на нейното приложение;
 Наличието на ясна структура и логика на приложение, включително
последователност на етапите, мерките и действията;
 Осигуряването на ефективен и работещ механизъм за наблюдение, контрол и
отчетност.
В ОПР на община Средец са дефинирани три основни приоритета:
 Осигуряване на благоприятна за социално-икономическо развитие среда,
която да повишава инвестиционната атрактивност на общината, да даде максимална
възможност за капитализация на потенциала на нейната територията и да повиши
качеството на живот на населението;
 Постигане на управляем, устойчив и балансиран икономически растеж,
основан на подобрена конкурентна способност на местната икономика и максимално
използване на възможностите осигурени от подобрената икономическа обстановка и
административното обслужване на бизнеса и населението;
 Целево развитие на човешките ресурси на общината.
Те се реализират чрез прилагането на цели, приоритети и конкретни мерки
насочени към:
Запазване: опазване на това което е налице в общината;
Укрепване и подобряване: укрепване и подобряване на човешкия потенциал,
инфраструктурната осигуреност, качеството на околната среда и повишаване
инвестиционната атрактивност;
Развитие, включващо създаването на нови дейности и възможности за растеж и
модернизация на местната икономика.
Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 1: „Укрепване и подобряване на административния капацитет и
усъвършенстване на организацията и управлението на общината” е оценена като
МНОГО ДОБРА степен на изпълнение. Приложени са съвременни подходи и методи за
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организация и управление на дейностите, свързани с модернизацията и устойчивото
развитие на общината. Постигнат е напредък в посока усъвършенстване на
организационните структури и увеличаване на броя на високо-квалифицираните кадри
за подготовка и управление на проекти с европейство и национално финансиране.
Изпълнени са много проекти по програмите за трансгранично и транснационално
сътрудничество, което води до създаване на условия за партньорства и обмяна на опит.
До края на плановия период Община Средец трябва да положи усилия в посока развитие
на публично – частното партньорство, чрез предприемане на действия по създаване на
бизнес – консултативен съвет с представители на бизнеса и общинската администрация;
разработване на стратегия за ПЧП на община Средец; подкрепа за създаване на
партньорства с бизнеса в страната чрез организирано участие в международни,
национални и регионални бизнес форуми.
Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 2: „Повишаване на конкурентната способност, иновационния
потенциал и енергийната ефективност на общинската икономика” е оценена като
СЛАБА степен на изпълнение. Най – голям напредък е постигнат по мярка 4. и мярка 5.
Изпълнени са много дейности, насочени към развитие на модерно земеделие с акцент
върху биологичното земеделие, добри постижения има и по отношение на дейностите,
насочени към развитие на културен и екологичен туризъм. До края на плановия период
Община Средец трябва да положи усилия за подкрепа на малките и средни предприятия,
като потърси възможности за използване на наличните потенциали и ресурси в общината
и за привличане на инвестиции от страната и чужбина. Трябва да се работи в посока
повишаване ефективността на местната икономика, като се наблегне на стимулирането
на проекти, насочени към затваряне на цикъла на агробизнеса и проекти, свързани с
интеграцията между туризма и агробизнеса в общината. Повишаването на
конкурентноспособността, иновационния потенциал и енергийната ефективност на
общинската икономика може да се постигне чрез консултативно и организационно
подпомагане на стопанските субекти и предприемчивостта на населението, създаване на
административни, инфраструктурни и организационни условия за привличане на
външни инвеститори. Община Средец трябва да наблегне на организиране на
взаимодействия между централните власти, общината, местния бизнес и национални
организации.
Общата оценка от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 3: „Интегрирано устойчиво развитие на общинската територия и
нейното адекватно инфраструктурно осигуряване” е оценена като ДОБРА степен на
изпълнение. Най – голям напредък е постигнат по мярка 1. и мярка 2. В процес на
разработка е общ устройствен план на Община Средец. Изпълнени са много дейности,
насочени към цялостно подобряване на общинската техническа и бизнес инфраструктура
- ремонтирани са над 27 кв. км. общинска пътна мрежа, изградената и реконструирана
канализационна мрежа е над 23 км. Озеленени и облагородени са над 5 000 кв. м.
пространства в населените места. До края на плановия период Община Средец трябва да
положи усилия за развитието на туристическата и културната инфраструктура и да се
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работи в посока подобряване състоянието на околната среда и превенцията от природни
бедствия.
Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по
Стратегическа цел 4: „Развитие на човешките ресурси на общината и търсене на
ефективни начини за тяхната капитализация” е оценена като СЛАБА степен на
изпълнение. Най – голям напредък е постигнат по мярка 2. и мярка 5. По мярка 2. са
организирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на
общинските служители, създадени са центрове за обществена подкрепа. По мярка 5. са
новоразкрити социални услуги. С решение № 241/30.11.2016 г. на Обс Средец е
актуализиран Плана за действие на община Средец за изпълнение на интеграционните
политики. Разработена и подадена за оценка Идейна концепция на община Средецмерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура финансирана по ОП
РЧР и ОП НОИР. До края на плановия период Община Средец трябва да положи усилия
за изпълнение на предвидените за постигане на стратегическа цел 4 дейности, като:
адаптиране на обществените сгради за достъп на хора с увреждания; ремонт и
оборудване на сгради и заведения за социални услуги; подобряване на материално
техническата база на заведенията за здравни услуги и доразвиване и подобряване на
здравното обслужване по територията на общината; създаване на съвременни
материални и организационни условия за модерно обучение за старт в бизнеса,
мениджмънт, маркетинг, търговия, икономика, иновационен мениджмънт, подготовка и
управление на проекти и други; създаване на съвременни материални и организационни
условия за модерно обучение за старт в бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия,
икономика, иновационен мениджмънт, подготовка и управление на проекти и други;
рехабилитиране и модернизиране на спортни обекти – стадиони, игрища, зали.
От изпълнените проекти се очертават приоритетите на община Средец, към които
администрацията е насочила своя капацитет и усилия – мерки за гарантиране на
социалната равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование,
професионално развитие и качествено здравеопазване; мерки за повишаване на
административния капацитет и мерки по интегрирано устойчиво развитие на общинската
територия и нейното адекватно инфраструктурно осигуряване. Големият брой изпълнени
проекти в посочените области говори за наличието на опит и познания от страна на
екипа общински служители, както и за готовността на общината активно да работи за
подобряване качеството на живот на населението. До края на плановия период трябва да
бъдат положени усилия в посока развитие на дейностите, насочени към подобряване на
енергийната ефективност на жилищния сектор и обществените сгради, предоставяне на
качествени публични услуги, благоприятна среда за разнообразен отдих и спорт,
рационална транспортна инфраструктура. Усилия трябва да бъдат положени и по
отношение подобряването на здравната инфраструктура. Следваща стъпка в развитието
на общината е разширяване на потенциала и познанията на общинските служители чрез
участието в разнообразни обучения и обмяна на опит и добри практики с други общини.
Това би позволило на администрацията да усвои нови възможности за финансиране на
разнообразни дейности, свързани с нуждите на общината, което е особено важно с оглед
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оскъдния бюджет и финансовите проблеми, характерни за малките общини от
селскостопански тип в региона и страната.
Като цяло резултатът от направената Междинна оценка на Общинския план за
развитие е положителен. Високи са постиженията на община Средец в областите на
социалната равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование,
професионално развитие и качествено здравеопазване. Виден е същественият напредък
на община Средец за периода 2014-2016 г. по отношение на действащите линии за
безвъзмездно финансиране, опитът в изготвяне и управление на проекти и
стратегическото планиране.

3.4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
РЕСУРСИ НА ОПР НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Общата оценка на изпълнението на ОПР за периода 2014 - 2016 година на община
Средец е добра. За периода 2014 – 2016 г. община Средец е изразходила над 9 000 000 лв.
за реализиране на заложените мерки и дейности в ОПР. Изразходените финансови
ресурси за реализация на ОПР на Община Средец са използвани целесъобразно,
ефикасно и ефективно. Общината е реализирала успешно значителен брой проекти по
Оперативните програми и по Програма за развитие на селските райони, което е
доказателство за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на целите на ОПР.
Капиталовите разходи за периода 2014 – 2015 г. са 8 165 334 лв. През 2016 г. са
извършени капиталови разходи в размер на 1 023 207 лв., или общо усвоените средства
за изпълнение на мерките, заложени в ОПР до момента са в размер на 9 188 541 лв. В
индикативната финансова таблица на ОПР 2014 – 2020 г. на Община Средец са заложени
22 889 000 лв., или финансовото изпълнение до настоящия момент е 40%, което може да
се определи като едно много ДОБРО изпълнение на ОПР 2014 – 2020 г.
Изпълнени са над 75 интервенции и се отчитат постигнати индикатори, които ни
дават информация за подобрена инфраструктура, изграден фермерски капацитет,
повишен административен капацитет, по-ефективно управление на отпадъците и др.
Всичко това оказва положителен влияние върху живота в общината и е крачка в
правилната посока.
Основните трудности при изпълнението на ОПР 2014 – 2020 са:
 Липса на свободни финансови средства за междинни плащания по проекти и
търсене на алтернативни източници на финансови средства;
 Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за
всички области на социално-икономическото развитие на територията на
общината;
 Ограничен брой активно работещи неправителствени организации;
 Необходимост от допълнителна квалификация на екипите по управление и
отчитане на проекти.
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Община Средец има дългогодишен опит и работа по различни програми и спазва
всички изисквания за информация и публичност при изпълнението на проектите, които
изпълнява.
Община Средец прилага принципа на партньорство при изпълнение на всички
свои проекти. Всички проекти се съгласуват със съответните заинтересовани страни и се
постига консенсус преди да се премине към изпълнение на конкретните дейности.
Община Средец има партньорски взаимоотношения в трансграничния район с гр.
Пинар Хисар, Република Турция, а също и членство в Асоциация Общински гори.
Общото техническо изпълнение за ОПР като цяло (на база брой изпълнени мерки)
за периода на МО е около 50%. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на
ОПР в община Средец за периода 2014-2016 г. се получава от инвестициите в
инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, образователна и социална
инфраструктура, благоустрояване, озеленяване и др.
Постигнати са добри резултати в усвояването на средства от европейските
фондове. Реализирани са редица проекти, не само в общинския център, но и в малките
населени места на общината. Работи се активно в сферата на инфраструктурата,
образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата.
При извършване на Междинната оценка беше направен преглед на
функционирането на Системата за наблюдение и контрол на ОПР. В рамките на
разглеждания период Община Средец е направила годишни анализи на постигнатия
напредък по отношение на целите.

4.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

Общинският план за развитие е ефективен управленски инструмент, чрез който
се извършва планирането и изпълнението на приоритетите, които си е поставила Община
Средец за периода 2014-2020 г.
Органите на местното самоуправление на Общината са ангажирани с
изпълнението на ОПР и съответно с прилагането на политиката за регионално развитие.
Съгласно ЗМСМА Кметът отчита изпълнението на Програмата за управление пред
Общински съвет, като по този начин индиректно се отчита и изпълнението на ОПР.
Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват съществен напредък
на Община Средец в реализиране на Основната цел, залегнала в ОПР. Проектите, по
които общината работи, в значителна степен са финансирани с безвъзмездни средства,
което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от
оперативните програми, както и за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на
целите. Публичните средства са насочват към решаване на съществени нужди и
проблеми на общината.
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Визията, целите и първоначалните ефекти от прилагането на оперативните
програми за България с европейско съфинансиране за периода 2014 г.-2020 г., са
съотносими с тези на ОСР на област Бургас и на РПР на Югоизточен район. За отчитане
напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчват годишни прегледи, при които да се
отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, посочени в ОПР и
допълнително разработени за целите на мониторинга. Процесът по укрепването на
административния и експертния капацитет за планиране, наблюдение и координиране на
ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от съществено значение за реализирането на
политиката за регионално развитие на територията на Община Средец и за привличането
на безвъзмездни средства от източници, алтернативни на общинския бюджет.
След преглед на ОПР на Община Средец за периода 2014 – 2020 г. става ясно, че
има заложени дейности в сферите на здравеопазването, образованието, социалните
услуги, пазара на труда, културата и спорта, но няма конкретика. Единствените мерки,
които са конкретно заложени за роми, групи в социална изолация и малцинствени групи
са:
Цел 4: Развитие на човешките ресурси на общината и търсене на ефективни
начини за тяхната капитализация.
Мярка 2: Разширяване на системата за професионална квалификация и
преквалификация в съответствие с новите потребности от кадри.
 Програма за обучение и квалификация на роми; /2014 – 2020, 20 000 лв./;
 Провеждане на активна общинска политика в пазара на труда, ориентирана към
заетост на рисковите групи и на групите в неравностойно положение по
отношение на достъпа до заетост /2014 – 2020, 20 000 лв., няма средства/.
Мярка 5: Осигуряване на съвременно социално обслужване на населението.
 Разработване/актуализиране на програми за интеграция на групи в социална
изолация и малцинствени групи; /2015 – 2020, 62 000 лв./;
 Подобряване жилищната среда на ромите /2014 – 2020, 120 000 лв./;
Приоритет1: Образование
В актуализирания ОПИР – Средец (План за действие на Община Средец в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация (2014 – 2020 г.) като проблеми в сферата на образованието са посочени
отпадането на ромските деца в прогимназиален етап на обучение, а именно поради
факта, че безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни учебници,
целодневно обучение вече ги няма; ранни бракове и отпадане от образователната
система, липса на подходящи специалисти, които да работят с родителите и учениците
от ромски произход за задържането им в училище; извънкласните форми в училище се
осъществяват предимно по проекти, които са с определен срок и след приключване няма
приемственост. Заложени са дейности по следните цели:
Цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на
ромите.
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Цел 2: Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и
квалификация на родителите.
Мярка 2.1.7. Лятно училище за деца с ниски резултати и деца със специални
образователни потребности /2 000 лв./.
Цел 3: Повишаване на дела на децата от уязвимите групи в системата на ранно и
предучилищно образование.
Цел 4:Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца, младежи и
родители от ромски произход.
Цел 5: Повишаване на педагогическата квалификация на директори и учители в
училищата в Община Средец.
Приорите 2: Здравеопазване.
Като проблеми в тази в сфера са посочени ранните бремености; бременните жени
се картотекират непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска
консултация и с това попадат в рискови групи бременности; недостатъчно обхващане на
децата с имунизации; В актуализирания ОПИР – Средец е посочена нуждата от
провеждане на разяснителни кампании относно важността на имунопрофилактиката и
повишаване на здравната култура на ромската общност. Заложени са дейности по
целите: Повишаване на здравната култура, Повишаване на здравните знания и
информираността на ромското население и Превантивни грижи за майчино и детско
здравеопазване.
Приоритет 3: Жилищни условия.
Според ОПИР най – често срещаните проблеми са свързани с липсата на
кадастрални карти, общи и подробни устройствени планове, незаконно строителство,
недостатъчно изградена инфраструктура и ограничен достъп до социални и комунални
услуги, както и пренаселеност. Основен проблем за ромските квартали е узаконяване
собствеността върху земята и законността на постройките. Заложени са дейности за
подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население и
Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително
извеждане на ромски семейства от домовете, които обитават незаконно или при опасност
за тяхната сигурност и здраве.
Приоритет 4: Заетост.
Като проблем в тази сфера е посочена ниската грамотност и нуждата от
квалификация и преквалификация, съобразена с трудовия пазар в региона. Заложените
цели са:1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни
инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация
на безработни роми, в съответствие с професии, търсени на пазара на труда; 2.
Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за ключови
компетентности; 3. Повишаване мотивацията на ромската общност за развитие на
предприемачеството; 4. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на
трудовата реализация на ромите.
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Основни препоръки:
1. При актуализация на ОПР на Община Средец 2014 – 2020 г. тя да бъде
направена в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната
политика;
2. Съгласно действащата нормативна база (чл. 13 ал. 2 т. 7 от ЗРР) Община
Средец да приеме Програма за реализация на Общинския план за развитие до края на
плановия период, с която да се конкретизират мерките за изпълнение на целите,
съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на съответните мерки в ОПР.
Всички проекти, които са изпълнени и с постигнати индикатри се изключат от
програмата за реализация. Актуализацията да се прави на годишна база, като се отчитат
рисковете и възможностите за изпълнение на планираните в плана интервенции и за
съответната година се включват тези, които са в готовонст за изпълнение и е ясно, или се
очаква, че ще има финансиране за тях;
3. Да се ревизират специфичните индикатори, като се заложат базови и целеви
стойности и времева рамка за тяхното постигане.
4. Да се гарантира по-голяма публичност и гласност на извършваните промени, на
резултатите от изпълнение на ОПР и на Междинната оценка. Публичността и
информираността ще създадат благоприятни условия за приобщаване на местната
общност към приоритетите, целите и мерките в ОПР, а положителните икономически
очаквания могат да увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената
политика;
5. При реализация на мерките от Общинския план по-широко да се използват
възможностите, които предоставят различните форми на публично-частното
партньорство;
6. Да се усъвършенстват и разнообразят създадените механизми за мониторинг и
контрол върху изпълнението на Плана за развитие на Община Средец, в т.ч. и системата
за събиране, обработване и анализ на данните за реализацията на ОПР;
7. При актуализация на Плана за развитие на Община Средец да се предвидят
допълнителни мерки за маркетинг и реклама на местната икономика, с оглед привличане
на чуждестранни инвестиции;
8. Да се създадат предпоставки за засилване на активността на заинтересованите
страни от успешната реализация на ОПР – местния бизнес, НПО и населението на
Общината като цяло;
9. Препоръчително е в Общината да функционира постоянно действаща работна
група, назначена от Кмета, която текущо да наблюдава и отчита напредъка в
изпълнението на Плана по заложените индикатори, своевременно да реагира на
настъпилите промени и да предлага нови решения, с цел своевременно и максимално
усвояване на възможните ресурси за реализация на Общинския план за развитие през
периода до 2020 г., включително по линия на помощта от фондовете на ЕС;
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10. Да се ускори работата по приоритети и цели и мерки, чието изпълнение
изостава;
11. Да се направи анализ на финансовата осигуреност на ОПР с необходимите
ресурси, което е наложително поради силно променената икономическа ситуация спрямо
времето на разработване на Плана;
12. Да се създаде единна база отчетни данни за изпълнението на ОПР, която да
служи както на целите на оперативния анализ, така и при разработване на окончателната
оценка за изпълнението на ОПР на Община Средец 2014 – 2020 и при разработване на
новия План за развитие на Общината пред следващия планов период.
13. Повишаване информираността на жителите на Община Средец и особено – на
младите хора за целите в ОПР и неговото изпълнение, за перспективите в развитието на
общината и региона, с което да се ограничи неопределеността на техните очаквания за
промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване на миграцията;
14. Привличане вниманието на различни инвеститори чрез даване на широка
гласност на заплануваните и предстоящи за изпълнение цели и мерки в ОПР;
15. Да бъдат включени в Общинския план за развитие на Община Средец и да се
обезпечат със средства следните дейности по цели от актуализирания ОПИР – Средец:


-

Приоритет „Инфраструктура”:
Да бъдат включени за ремонт следните улици:
Ул. „Н. Вапцаров” – рехабилитирана през 2017 г.;
Ул. „Й. Николова” – основен ремонт;
Ул. „Хаджи Димитър” – частично ремонтирана през 2016 г.;
Ул. „Марица” – ще бъде ремонтирана през 2017 г.;
Ул. „Средна гора” – ще бъде ремонтирана през 2017 г.

 Приоритет „Образование”:
 Засилване на институционалния контрол над посещаемостта в училище на
територията на общината. Засилване на междуинституционалния подход на
работа за превенция на отпадането от училище, особено между училище,
общинска администрация, отдел „Закрила на детето”.
 Стремеж към по – добро качество на обучение в училище чрез въвеждане на
интерактивни обучителни методи в училищата с преобладаващ брой деца от
етническите малцинства.
 Увеличаване честотата на междуучилищните дейности и дейностите между
детските градини, включително с участието на родителите, за да могат децата да
си взаимодействат и общуват помежду си. Да се обърне внимание на дейности,
генериращи сътрудничество и колаборация между децата, а не само съревнование
и състезание.
 Създаване и развитие на училищни настоятелства с участието на ромски и не
ромски родители и с участието на МАГ.
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 Приоритет „Здравеопазване”:
 Организиране на системни срещи на здравни теми между общността и
експерти от здравни институции – РЗИ; Отдел „Закрила на детето”; ОПЛ;
Спешна помощ; Здравни медиатори и МАГ.
 Инициативи като информационни кампании в училище и сред общността.
 Работа с родители в общността – беседи с родителите в църковните сгради,
читалищата и други. Редовни родителски срещи по темите.
 Осигуряване на възможност за поставяне на безплатни спирали на здравно
неосигурени жени, особено от рискови групи – около 100 жени.
 Организиране и провеждане на кампании за превенция на ранните/детски
бракове в училищата и общностите на територията на Община Средец по
проект на Българо – Швейцарската програма. Участие могат да вземат здравни
специалисти, учители, родители и институции.
 Приоритет „Заетост”:
 Развиване на подходящи проекти по ОПРЧР за включване в заетост,
квалификация и преквалификация, съобразени с трудовия пазар в региона.
 Проучване на възможностите и развитие на социално предприемачество и
социални предприятия за дългосрочно безработни лица.
 Квалификация и преквалификация с последваща заетост.
При актуализация на целите и мерките в ОПР до края на плановия период да се
търси съответствие с актуалните Оперативни програми и потенциалните бенефициенти
от Общината. Тази информация ще определи пресечните точки между източниците на
безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От нея ще стане
ясно за кои цели и мерки на ОПР не съществува друг източник на финансиране, освен
общинския бюджет и за кои могат да се намерят и външни източници по линията на
безвъзмездното финансиране или на съфинансирането. Анализът на тази информация
може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване на
бюджетни средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите
на населението от Общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от
Оперативни програми и други източници.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран въз основа на
извършената МО и анализ на изпълнението на ОПР на Община Средец 2014 – 2020 г. до
настоящия момент, е следният:
Не малка част от целите и мерките в ОПР са изпълнени или в процес на
изпълнение. Средното техническо изпълнение на Плана до края на 2016 г. е около 50 %.
Като се има предвид оставащия период до края на 2020 г., считаме, че изпълнението на
повечето мерки от Плана ще бъде доведено до успешен край. Необходимо е да се
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направи обстоен анализ и преоценка на реалните възможности за изпълнение на всички
формулирани, но неизпълнени до този момент, изцяло или частично, цели и мерки до
края на плановия период. След необходимата обективна и задълбочена аргументация, е
допустимо част от мерките да бъдат преформулирани, друга част – прехвърлени за
следващия планов период, за други – да бъдат променени индикаторите за оценка на
изпълнението и т.н., доколкото ОПР е отворен документ, в който е възможно да се
правят и е наложително да се правят промени в хода на неговото изпълнение, вследствие
на промяната в условията за неговата реализация. Без да се променят основните
приоритети и най- важните цели по тях, би могло някои мерки да отпаднат, с оглед на
ограничените ресурси, както и да бъдат формулирани някои нови мерки, при
благоприятни възможности за привличане на средства от нови източници. Във връзка с
последното по-широко да се използват различните форми на публично-частното
партньорство при реализацията на ОПР и още повече да се утвърждават и развиват
добрите традиции и практики на Общината в проектната дейност. Укрепването на
административния и експертния капацитет за наблюдение и координиране на
изпълнението на ОПР е от съществено значение за неговата успешна реализация. От
направената междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Средец
2014 – 2020 г. е видно, че са положени немалко усилия за реализиране на дейностите в
Общинския план за развитие, преди всичко от страна на общинската администрация.
Голямото предизвикателство пред общинските власти през оставащия планов период е
реализацията на потенциала за развитие на Община Средец, успоредно с решаването на
натрупаните проблеми. Развитието на човешките ресурси е от ключово значение за
успешното изпълнение на ОПР и на визията на Общината. Това налага да бъдат
реализирани приоритетно по-голямата част от предвидените мерки, водещи до
укрепването на човешкия потенциал, до създаване на повече и по-качествени устойчиви
работни места и повишаване на заетостта на населението. Важна задача през оставащия
период от действието на Общинския план за развитие е и диверсифицирането на
икономиката и развитието на нови алтернативни икономически дейности, които да се
базират на използването на местния потенциал. Това изисква по-добър маркетинг и
реклама на местната икономика, насърчаване на публично-частните партньорства в
стопанския сектор, развитие на бизнес-мрежите, привличане на местни и чужди
инвестиции за развитие на Общината. В заключение, на базата на постигнатото дотук,
оценяващият екип може да даде ДОБРА МЕЖДИННА ОЦЕНКА на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Средец 2014-2020 г. и да изрази пълната си
увереност, че той може успешно да бъде изпълнен до края на плановия период.
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СПРАВКА
ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2016 г. НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
№

Име на проект/ в процес на
изпълнение или
приключил през периода
2014 – 2020 г.

1

Дейности: „Организиране
на целеви обучения”
Дейности: „Разработването
и прилагане на проекти за
повишаване знанията и
уменията на
администрацията”
Дейности: „Въвеждане на
електронни услуги и
електронно правителство”
Дейности: „Подобряване на
ИТ инфраструктурата на
общината”
Дейности: „Участие в
проекти по програмите за
трансгранично
сътрудничество”
Дейности: „Подкрепа за
млади фермери чрез
осигуряване на
консултации и
информация за
възможности за
финансиране”
Дейности: „Подкрепа на
животновъдите за

2

3
4
5

6

7
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Отговорна
структура

Обща
стойност
(лева)

Източник на
средства – програма,
фонд, бюджет

Статус на проекта приключен, в процес на
изпълнение.
Период на изпълнение.

Съответствие
с Общинския
план за
развитие –
приоритет,
цел

Община
Средец

2014-2015

Цел 1, Мярка
1

Община
Средец

2014-2015

Цел 1, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

Цел 1, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

Цел 1, Мярка
4

Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
4

Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
4
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8

9
1
0

1
2
1
3

1
4

1
5

увеличението на броя на
животните и повишаване
добавената стойност в
животновъдството”
Проекти: „Подпомагане
създаването на
биоземеделие на
територията на община
Средец”
Проекти:„Създаване на
зеленчукови градини”
Дейности: „Развитие на
различните форми на
туризъм – еко, ловен и
риболовен, културен и
селски”
Дейности:
„Популяризиране на
община Средец като
туристическа дестинация”
Проекти: „Провеждане на
Национален странджанскотракийски събор
"Фолклорен венец
Божура" - всяка година”
Проекти: „Развитие на
детските музикални школи
по народно пеене и
народни танци, и създаване
на други”
Проекти: „Провеждане на
Национален странджанскотракийски събор
"Фолклорен венец
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Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
4

Община
Средец
Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
4
Цел 2, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
5

2014-2015
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1
6

1
7

1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

Божура" - всяка година”
Проекти: „Изработване на
рекламни туристически
материали - брошури,
дискове, дипляни, флаери и
др. с цел развитие на
туризма в общината”
Дейности: „Изготвяне на
технически паспорти на
общинските сгради и
обектите на техническата
инфраструктура”
Дейности: „Проектиране и
изработка на кадастрални
карти”
Дейности: „Ремонт на
уличната мрежа в община
Средец”
Дейности: „Подобряване
експлоатационното
състояние на общинската
пътна мрежа”
Дейности: „Доизграждане и
подобряване състоянието
на съществуващата
канализационна мрежа“
Дейности:
„Благоустрояване“
Проекти: „Реконструкция
на ел.мрежата за уличното
осветление”
Проекти: „Рехабилитация
на общински пътища
-общински път BG2234 (ІІ -
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Община
Средец

2014-2015

Цел 2, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
1

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
1

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
2

Община
Средец
Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
2
Цел 3, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

2014-2015

Цел 3, Мярка
2
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2
5
2

79 Голямо Крушево Средец) - СливовоГранитец – 12 км;
-общински път BGS2235
(участък от /ІІ -79 (с.
Голямо Крушево - гр.
Средец) с. Факия – с. Горно
Ябълково) - 16,3 км.
- BGS 3236 /ІІ-79048 / BGS
2235, Факия – Горно
Ябълково/ - Долно
Ябълково – 1 км;
- общински път BGS2232
(III-539 Средец –
Русокастро/Дюлево
Драчево) , в участъка
започващ от път ІІ.79
(Елхово-Средец-Бургас) до
о.т.1 (с.Драчево - начало на
регулация), част от
Общинската пътна мрежа
на Община Средец – 9 км;
- общински път BGS2241
участък Проход – Белила –
Средец – 13,6 км;
- общински път BGS2242
участък Голямо БуковоКирово-Граничар - 16 км;
- общински път BGS3239
участък Вълчаново 1,5 км.”
Проекти: „Реконструкция
на ел.мрежа- с. М.Църква с. Факия - с. Зорница”
Дейности: „Стимулиране
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Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
2

Община

2014-2015

Цел 3, Мярка
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6

2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2

3
3
3
4

развитието на
настанителната база и
обслужващите дейности
(включително обектите
общественото хранене) чрез
използване на
възможностите на ОП”
Проекти: „Реконструкция
на читалищни сгради и
помещения в селата”
Проекти: „Обновяване и
реконструкция на сгради с
историческо и културно
значение “
Дейности: „Рекултивация
на депо за ТБО гр.Средец”
Дейности: „Участие в
регионалната система за
управление на отпадъците”
Проекти:
„Информационни
кампании за ООС“
Дейности: „Ремонт,
подобряване на
материалната база и
оборудването на детски
градини”
Дейности: „Извънкласни
форми”
Проекти: „Обновяване на
детски ясли и детски
градини:
- ЦДГ с. ОРЛИНЦИ;

„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

Средец

3

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
3

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
3

Община
Средец
Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
4
Цел 3, Мярка
4

Община
Средец

2014-2015

Цел 3, Мярка
4

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
1

Община
Средец
Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
1
Цел 4, Мярка
1

2014-2015

2014-2015
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- ОДЗ „БЪРБОРИНО”
филиал Средец”
Проекти: „Засилване
работата в клубните
форми”
Проекти: „Съоръжения за
практикуване спорт на
открито – метални тенис
маси, фитнес уреди, стрийт
фитнес- успоредка, лост и
др.”
Дейности: „Насърчаване
усвояването на нови
знания , професии и умения
през целия живот”
Дейности: „Изграждане на
Център за обществена
подкрепа”
Проекти: „Борба с
младежката безработица
чрез програми за
професионална ориентация
и професионално обучение”
Проекти: „Създаване на
Кухня майка -кетъринг за
деца от 10 мес. до 18 год.
възраст”
Дейности: „Разкриване на
нови социални услуги в
съответствие с нуждите на
населението в общината”
Дейности: „Включване на
по-голям брой

„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
1

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
1

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
2

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
4

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5
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4
4

4
5
4
6

4
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4
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потребители, като целеви
групи по проекти за
предоставяне на социални
услуги в общността”
Дейности:
„Разработване/актуализира
не на програми за
интегриране на групи в
социална изолация и
малцинствени групи”
Проекти: „Увеличаване
капацитета на Домашен
социален патронаж в гр.
Средец и обхващане на
други населени места на
общината”
Проекти: „Борба с
бедността, социалното
изключване и интеграция
на малцинствените групи”
Проекти: „Разширяване на
дейността на Домашен
социален патронаж с
обхващане на други
населени места в
общината, закупуване на
кухненско оборудване и
подходящ автомобил”
Проекти: „Разкриване на
кризисен център за деца”
Проекти: „Разкриване на
Дневен център за деца с
увреждания в гр. Средец”
Проекти: „Разширяване

„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5

Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5

Община
Средец
Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5
Цел 4, Мярка
5

Община

2014-2015

2014-2015

Цел 4, Мярка

80

9
5
0
5
1
5
2
5
3

мрежата от здравни
медиатори”
Проекти: „Продължаване
на дейността на Звено за
услуги в домашна среда”
Проекти: „Увеличаване
капацитета на ЦНСТ”
Проекти: „Създаване на
нови ЦНСТ”
Проект: „Приеми ме 2015”

Средец
Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5

Община
Средец
Община
Средец
Община
Средец

2014-2015

Цел 4, Мярка
5
Цел 4, Мярка
5

5
4

Проект: „Втори шанс за
грижа”

Община
Средец

5
5

Проект: „Нови
възможности за грижа”

Община
Средец

„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

5

2014-2015

496 626.00

О П “Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020 г.
Процедура за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
бюджетна линия
BG05M9OP001-2.003
„Приеми ме 2015”
О П “Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020 г.
Процедура за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
бюджетна линия
BG05M9OP001-2.002
„Независим живот”
О П “Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020 г.

01.12.2015 - 01.08.2018 г.

15.12.2015-31.10.2017 г.

26.03.2015-29.02.2016 г.
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6

Проект: „Бъдеще сега:
Предоставяне на
интегрирани услуги за
ранно детско развитие в
община Средец”

Община
Средец

5
7

Проект: „Създаване на еко
кът в село Загорци,
Община Средец”
Проект: „Предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 19.1
"Помощ за подготвителни
дейности" на мярка 19
"Водено от общностите
местно развитие"по ПРСР
2014-2020 г.”
Проект: „Зелено: Растеж,
Отговорност,
Партньорство, Екология,
Природа”

Община
Средец

5
8

5
9

„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

Община
Средец

Община
Средец

Процедура за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
бюджетна линия
2014BG05M9OP001-2
.2015.001 „Нови
алтернативи"
338 524.00
О П “Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020 г.
Процедура „Услуги
за ранно детско
развитие
BG05M90P001 –
2.004”
9 875.06
ПУДООС
46 652.65

399 989.52
Евро

1.8.2016 - 01.11.2018 г.

09.06.2016 - 30.11.2016г.

Програма за
развитие на селските
райони 2014 - 2020 г.,
Мярка 19, подмярка
19.1

07.12.2015 . 31.05.2016 г.

Програма за
трансгранично
сътрудничество
INTERREC
Приоритетна ос 1.
Околна среда- схема

Предстои сключване на
договор

82

6
0

Проект: „Реконструкция
на уличната мрежа и
градска среда в гр. Средец”

Община
Средец

6
1

Проект: „Реконструкция
на водопроводната мрежа
на територията на община
Средец”

Община
Средец

6
2

Проект: „Реконструкция и
рехабилитация на
общински пътища
на територията на община
Средец с 2 подобекта: 1.
Общински път BGS2050 III-539, Дюлево –
Русокастро - /Граница общ.
/Камено-Средец/ - СуходолОрлинци /III-795/ и 2.
Общински път BGS2230 II-53, Зорница – Средец / Загорци - /BGS2050/,
община Средец”
Проект: „Нашите деца нашето богатство”

Община
Средец

6
3

„ЕМПИКО“ ЕООД ГР. СОФИЯ

Община
Средец

IPA CBS 2014
TC16I5CBOO5-20151
1 955 689.86
Програма за
развитие на селските
райони 2014 - 2020 г.,
Мярка 7, подмярка
7.2
5 385 139.12
Програма за
развитие на селските
райони 2014 - 2020 г.,
Мярка 7, подмярка
7.2
Програма за
5 855 694.26
развитие на селските
райони 2014 - 2020 г.,
Мярка 7, подмярка
7.2

19 555.16

Центъра за
образователна
интеграция на
децата и учениците
от етническите
малцинства
/ЦОИДУЕМ/,

В процес на оценка

В процес на оценка

В процес на оценка

28.09.2016 г.27.06.2017г.

83

6
4

Проект: „Подобряване
достъпа до заетост и
предоставяне на
иновативни, интегрирани,
социално-здравни услуги
на уязвими групи в община
Средец”

Община
Средец

390 252.00

6
5

Проект: „Топъл обяд за
гражданите на Средец”

Община
Средец

18 241.80

Конкурсна
процедура 33.15-2016
О П “Развитие на
В процес на оценка
човешките ресурси”
2014-2020 г.
Процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
бюджетна линия
BG05M9OP001-2.005123 „Активно
включване”
Оперативна
01.11.2016-30.04.2017 г.
програма за храни
и/или основно
материално
подпомагане
Процедура за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ,
бюджетна линия
BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на
топъл обяд - 2016"

* Повечето проекти са стартирали в предишния програмен период, но тяхната реализация е приключила в този
програмен период.
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