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Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Средец за 2019 г. е разработен в съответствие с изискванията на чл.23, т.4 от Закона за
регионалното развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите приоритети
и изпълнените мерки, заложени в Общинския план за развитие 2014-2020 г.
Съгласно разпоредбите на чл.91, ал.2 и ал.8 от Правилника за прилагане

на закона за

регионалното развитие за резултатите от наблюдението за изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя годишен доклад, който съдържа информация за:
1. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинският план
за развите (ОПР), въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на ОПР в т.ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през
съответната година, както и и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР 20142020 г.;
г ) мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните
политики, планове и програми на територията на общината;
д ) мерки за прилагане принципа на партньорство;
е ) резултати от извършени оценки към края на 2019 година;
4. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на
общинския план за развитие и на областната стратегия за развитие;
5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Съгласно нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие и в частност чл.24, ал.4 от
ЗРР, Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община
Средец 2014-2020 г. за 2019 г. се одобрява на заседаниe на Общинския съвет.
В процеса на разработване на доклада са изпълзвани следните информационни източници:
данни от НСИ, статистическа информация, данни от Информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/, както и информация,
предоставена от дирекциите на Общинска администрация – Средец.
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1. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в часност промените в
социално-икономическите условия в общината;
Общинският план за развитие на община Средец 2014 – 2020 г. е одобрен с Решение № 639, от
заседание на общински съвет на Община Средец, проведено но 26.02.2014 г., Протокол №40.
ОПР е планов документ за провеждане на политиката на общината, следвайки тази на
правителството и на Европейския Съюз (ЕС), за развитие в социално-икономически аспект за седем
годишен период. Основната роля на политиките за местно развитие е да се изгради икономическият
капацитет на даден район, за да се подобри неговото бъдеще и качеството на живот на всички. Това
изграждане е процес, чрез който партньорите от обществения, частния и неправителствения сектор
работят колективно за създаване на по-добри условия за икономически растеж и създаване на работни
места.
През отчетният период, не са регистрирани големи отклонения в социално-икономическите
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.

Демографска характеристика
Едни от основните показатели за социално-икономическото състояние на общината са
демографските данни във всичките им измерения.
Основен източник за тях са Националният статистически институт (НСИ) и Главна дирекция
„ГРАО” чрез своята национална база данни „Население”. Следва, обаче, да бъде отбелязан фактът, че
данните за изтеклата календарна 2019 г. не са публикувани от НСИ към момента на изготвяне на
настоящия доклад и анализът може да бъде извършен към наличните за 2018 г. данни, които в поголямата си част са на ниво област, а в по-редки случаи на ниво община. Данните от „ГРАО” са
актуални към 31.12.2019 г.
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Таблица 1: Население в община Средец 2011 - 2018 г.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всичко

14820

14959

14867

14812

14969

14842

14727

14495

Мъже

7251

7358

7311

7288

7416

7376

7338

7224

Жени

7569

7601

7556

7524

7553

7466

7389

7271

В града

9032

8974

8872

8831

8859

8759

8699

8614

В селата

5788

5985

5995

5981

6110

6083

6028

5881

Източник: Национален статистически институт

През 2018 г. спрямо годината на последното преброяване - 2011 г., населението на община
Средец намалява само с 1,02 % или с 325 души. По официални статистически данни през 2018 г. в
общината живеят 14 495 души или 2,8 % от населението на област Бургас.
Сериозно влияние върху демографските процеси в общината оказват полово-възрастовата,
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=
Влияние върху половата структура на населението на общината оказват процесите свързани с
естественото му движение (раждаемост и смъртност), механичното движение (емиграция и
имиграция), продължителността на живот и други. През целия изследван период жените
преобладават над мъжете. През 2018 г. структурата на населението по пол е сравнително
балансирана – 7 271 жени и 7 224 мъже.
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.
Таблица 2: Население по населени места, по постоянен и настоящ адрес в община Средец 2019 г.
Община, населено място

Настоящ

13799

15409

с. Белеврен

10

16

с. Белила

9

50

с. Бистрец

40

147

с. Богданово

27

63

с. Варовник

5

14

с. Вълчаново

17

125

с. Голямо Буково

28

111

с. Горно Ябълково

8

36

с. Гранитец

11

14

Община Средец

4

Постоянен

2

20

1843

2065

с. Долно Ябълково

10

29

с. Драка

29

68

с. Драчево

413

592

с. Дюлево

203

460

с. Загорци

227

325

с. Зорница

289

343

с. Кирово

10

46

с. Кубадин

21

61

с. Малина

54

75

с. Момина църква

191

306

с. Орлинци

382

401

с. Проход

56

123

с. Пънчево

16

47

с. Радойново

37

56

с. Росеново

9

31

с. Светлина

123

218

с. Синьо камене

12

18

с. Сливово

84

110

гр. Средец

9274

8911

с. Суходол

60

109

с. Тракийци

1

4

298

415

с. Граничар
с. Дебелт

с. Факия
Източник: ГРАО

По данни на ГРАО към 01.01.2020 г. населението на община Средец по постоянен адрес е 13
799 души, а по настоящ 15409 души.. Застрашени от обезлюдяване и изчезване са 13 от селата:
Тракийци, Синьо камене, Росеново, Пънчево, Кирово, Кубадин, Драка, Долно Ябълково, Граничар
Гранитец, Горно Ябълково, Варовник, Белила и Белеврен. Това прави селищната система на
общината неустойчива.
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.
Икономика
Икономическото развитие на община Средец бележи известен ръст спрямо началото на
програмния период през 2014 г. Състоянието на местната икономика 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 общината територии, което
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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 хранителновкусовата, химическата промишленост, металообработването, също и добивната промишленост.
Важен фактор за развитие на местната икономика е и близостта до Черно море и развити
туристически курорти, което осигурява пазар за реализация на местната продукция и достъп до
пристанище за износ. 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.
През 2019 г. в общината преобладават микропредприятията с до 9 заети. Водещ отрасъл
продължава да бъде селското стопанство. Общината е специализирана в производство на зърненожитни култури, овцевъдство и говедовъдство.
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 401 140,7 дка.
Този отрасъл е традиционен за местното население. На територията на общината се запазва
ръста на брой регистрирани Земеделски производители, които за 2018 г. са 564, а за 2019 г. – 565
души. Необходимо е да подчертаем, че се забелязва ръст на регистрираните млади фермери до 40
годишна възраст – 2018 г. -98, а 2019 г. – 117 души. 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 за 2019 г. са:
 пшеница 89 200 дка. и добив от 500 кг./дка.;
 ечемик 17 140 дка. и добив от 480 кг/дка.;
 слънчоглед34 700 дка. и добив от 200 кг/дка.;
 Рапица 26 000 дка. и добив от 280 кг/дка.
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Растениевъдството през 2019 г. се свързва и с отглеждането на трайни насаждения, като
ябълки, круши, праскови, сливи, череши, орехи, бадеми, лешници, арония, а заетата територия е над
6 912 дка. Зеленчуковите градини заемат 48 дка., а сливовите насаждения – 448 дка. Забелязва се
тенденция на увеличение на площите със сливови насаждения, в сравнение с 2018 г. - 385 дка.
Ягодовите насаждения са 145 дка. Земеделските производители използват възможността за
увеличаване икономическия размер на стопанството си чрез финансиране по Мярка 6.3 „Стартова
помощ за малките стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г Важно, но не достатъчно добре използвано
направление в растениевъдството, е биологичното земеделие.
Община Средец стопанисва и управлява 131 411,180 декара общински поземлен фонд .
През изминалата 2019 г. са реализирани приходи от наем, аренда, учредено право на ползване
на общински земеделски имоти и общински полски пътища, включени в споразумения по чл.37в,
ал.16 от ЗСПЗЗ в размер на 746 089,52 лв., разпределени както следва:
1. Наем на земеделска земя с начин на трайно ползване - ниви, изоставени ниви, ливади и
пасища - в размер на 668 216,88 лв. приходи от действащи 358 бр. договори за наем на общински
земеделски имоти и 56 бр. договори сключени през 2019 г.;
2. Аренда на земеделска земя – 77 469,08 лв. приходи от 7 бр. действащи договори за аренда.
3. Учредено право на ползване – 403,56 лв. приходи от действащи 6 бр. договори.
По-голямата част от общинските земеделски имоти, които не са отдадени под наем, са
необработваеми, нископродуктивни, пустеещи и охрастени земи.
През отчетния период са проведени 20 процедури за продажба на общински земеделски имоти.
Реализираните приходи от тях са в размер на 713 127,48 лв. от продадени общо 859,386 дка.
Инвестиционното намерение на заявителите, инициирали процедурите за продажба, е да развиват
туристическа дейност, да създадат животновъден обект или да разширяват съществуващи
животновъдни ферми, както и да създадат трайни насаждения, пчелини и стопанства за производство
на селскостопанска продукция.
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
2018 г. през 2019 г. е налице ръст в броя на говеда, биволи

и пчелни семейства. През отчетния

период се наблюдава засилен интерес от животновъдите, за използване на един от важните ресурси на
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общината – наличие на значителни ливади, мери и пасища, като основа за развитие на интензивно
животновъдство.
Таблица 3: Животновъдство в община Средец към 2019 г.
години говеда

в т.ч.

биволи

свине

майки

в т.ч.

овце

майки

в т.ч.

кози

майки

в т.ч.

птици

майки

пчел
ни
с.ва

2015

6264

4093

44

425

150

13756

12412

2688

2170

10597

6347

2016

6992

4507

44

493

135

13780

11126

2705

2163

26118

8782

2017

7645

4466

86

444

110

13127

11528

2560

2057

10487

9665

2018

7492

4866

41

355

113

13357

11109

2641

2258

9765

8477

2019

7919

5141

46

99

52

11534

9872

2199

1776

8278

9096

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.



В източния район е изградена и работи частна фирма “Металпласт БГ” с основна дейност
преработката на полимерни материали и производството на изделия от тях. „Металпласт БГ’
ООД 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.



С аналогична дейност – преработкана полимерни материали и производството на изделия от
тях е и фирма „Велес пласт – Златина Ралева“ ЕООД.



На територията на с. Дебелт е разположена производствена база на „Алтест“ ЕООД, която
стартира

първоначално

с

търговия

на

алуминиеви

и

ПВЦ

профили.

След като придобива повече опит, а и водена от желанието за развитие и усъвършенстване,
фирмата предприема разработването на свои собствени алуминиеви системи, вече известни
под продуктовото име “ALTEST”.
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На територията на гр. Средец през 2019 г. стартира дейността си предприятие за прeработката



на плодове. Разположено е на площ от 32 дка. Предвижда се в предприятието да се осигури
заетост на над 25 работници, част от които със сезонен режим на работа.
ХВП в общината е свързана с производството на хляб и хлебни изделия, и преработка на
селскостопанската продукция. По тази причина е важно установяването на тесни връзки със
земеделските производители.
Култура и туризъм
През отчетната 2019 година културният календар на общината е изпълнен с чествания на много
национални и православни празници, провеждане на фестивали, събори и други събития:
-Национален Странджанско – Тракийски събор: ,,ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА‘‘. Традиционно
се организира в края на месец май . Съборът е утвърден като едно от най-значимите национални и
културни събития в областта на българския фолклор. 27-то издание на събора се проведе на 18 и 19
май и беше интерес за над 200 участници и повече от 4 хиляди души посетители.
-Общински преглед на художествената самодейност Средец – Арт фест ,,Ритми и багри от
Странджа‘‘. Проявата си поставя за цел да даде възможност за изява на таланти от различни области
на народното творчество. В Арт феста се включват традиционно самодейци от община Средец, като
тази година мероприятието се проведе на 13 - ти септември в село Зорница.
-Национален фестивал ,,С ПЕСНИТЕ НА КОМНЯ‘‘ – конкурсът е посветен на голямата
странджанска певица Комня Стоянова, която е родена в село Драчево община Средец . На 07
септември 2019г. се проведе 6-тото издание на фестивала, като броят на участниците надхвърли 100
души.
В общината продължават да развиват своята културно-просветна дейност 13 читалища.
Читалищата организират, провеждат и участват в множество чествания на национални,
православни и традиционни празници, годишнини, фестивали, конкурси и събори. Най-активна е
дейността на НЧ „Пробуда” – гр. Средец.през 2019 г.
През 2019 г. към читалището функционират: Клуб „Сръчко”; Клуб „Приятели на книгата”;
Дамски клуб „Моите лични два часа”; Школа по народно пеене; Школа по народни танци; Клуб
„Родословие, родолюбие и музика в Странджа”;

Детско-юношески танцов състав „Искрици”;

Женски танцов състав „Веселие”; Коледарска група; Детска фолклорна група „Пъстроцветки”;
Фолклорна група „Странджанска огърлица” и Клуб по екология „Зелени хоризонти”.
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,
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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.
Съществено значение за развитието на туризма имат Националния археологически резерват
„Деултум-Дебелт“ и Посетителски информационен център в местността „Божура“, които се
посещават целогодишно от деца, ученици, неправителствени организации, тракийски дружества.
През изминалата 2019 г. приключи проект „Комплексни и иновативни методи за диагностика и
изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа
в условията на миграции и демографски отлив“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при
Министерството на образованието и науката на Република България в който Общински исторически
музей - Средец беше партньор на Софийски университет „ Св. Климент Охридски“(Исторически
факултет и Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“), Университетът
"Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас. За отчетния период са представени пет изложби, като три от тях
са гостували в гр.София, гр. Бургас, КЦ „Морско казино“ и ТК „Акве Калиде“
Изложби теми:
„Българска Археология 2018“ участие на Общински исторически музей – Средец в съвместна
изложба на Националния археологически институт с музей – БАН 14.02.2019 31.03.2019 г.
„Игри и играчки в древността“ изложба на Общински исторически музей – Средец с участието на
Музей „Старинен Несебър“ и ОКИ – Созопол – 18.05.2019-10.05.2020 г.
„Риби и рибарство в Южното Черноморие" Зала „Ал. Г. Коджакафалията“ съвместна изложба на
РИМ – Бургас, КЦ „Морско казино“ и с участието на ОИМ Средец20.06.2019 г – 31.08.2019 г.
„Спасеният църковен архив на село Факия“ – изложба на Общински исторически музей – Средец –
21.09.2019 – 20.03.2020 г.
„Елементи на военната екипировка на ветераните от VIII Августов легион, основатели на римската
колония Деултум“ – гостуваща изложба на ОИМ – Средец в Туристически комплекс „Акве Калиде“
– 06.12.2019 – 28.02.2020 г.
През 2019 г. посетителите на Археологически резерват с. Дебелт са 3396, в това число 261
чужденци. Изнесени са общо 259 беседи.
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.
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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.
Участието в проекти финансирани със средства от Структурните и инвестиционни фондове, в
национални, регионални и общински програми за заетост дава възможност на хора с ниско
образователно ниво или други уязвими групи да не бъдат “изхвърлени” от пазара на труда и да
намерят макар и временна трудова реализация. През 2019 г. Общинско предприятие ОБЧ е работило
по следните проекти:
Таблица 4: Трудова заетост по проекти в ОП ОБЧ
ПРОГРАМА
Обучение и заетост " Компонент II"

брой назначени лица
2

"Нови възможности за младежка заетост"

6

Проект "Хоризонти"

4

Обучение и заетост на продължително безработни лица

1

Програма "Помощ за пенсиониране"

1

"Нашето бъдеще в нашите ръце"

27

В община Средец е осигурена субсидирана заетост на 49 безработни лица -Таблица 5
Таблица 5: Субсидирана заетост в община Средец
ПРОГРАМА
„Нови възможности за младежка заетост“ по ОП РЧР
НП „Активиране на неактивни лица“
Регионална програма – НАР с. Дебелт
НП „Старт в кариерата“
„Нашето бъдеще в нашите ръце“ – Археологически резерват
с. Дебелт
Майсторски клас: Създаване на „зелено“ социално
предприятие в община Средец
Регионална програма – Археологически резерват с. Дебелт

брой назначени лица
1
2
6
1
10
23
6

Проблем за общината са както липсата на работни места, така и недостига на квалифицирана
работна сила, която да отговаря на нуждите на пазара на труда. За тази цел следва да се стимулира
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предприемачеството, да се насърчи връзката между бизнеса - образованието и местната
администрация.
Тенденцията е към запазване на процента на безработица през последните години. 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 2019 г. е 73,22
% и е по-висок от този през 2018 г. - 71.65%.

Таблица 6: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Средец
за периода 2018 - 2019 г.
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.;

Мярка

2018 год.

(брой)

5 100

2019
год.
5 100

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

11.55%
589
359
230
106
5

11,27%
575
343
232
88
5

(брой)
28
- от 20 до 24 г. вкл.;
(брой)
73
- от 25 до 29 г. вкл.;
(брой)
380
Регистрирани безработни с основно и по-ниско образование
(средногодишно);
(%)
64.52%
- относителен дял от всички регистрирани (средногодишно);
(брой)
422
Регистрирани безработни без квалификация (средногодишно);
(%)
71.65%
- относителен дял от всички регистрирани (средногодишно);
Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Бургас

19
64
375
65.22%
421
73.22 %

Образование
Образователната система в общината е добре организирана и материално обезпечена.
Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с действащите
законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за
развитие на образованието.
Към края на 2019 г. в община Средец функционират: 4 общообразователни училища (СУ “Св.
Св. Кирил и Методий” – гр- Средец, 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 /ПГМССЕ/ ”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.

Таблица 7: Училища, паралелки, ученици и персонал в училищата на община Средец към 31.12.2019 г.
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Неспециализирани училища

показатели

Общ брой паралелки
Общ брой ученици

СУ „Св.
ОУ”Св.Св.
Св. Кирил ОУ „Антон
ОУ”Н.Й.
Кирил и
и
Страшимиров”
Вапцаров”
Методий”
Методий”
Дебелт
Факия
Загорци
Средец

Общо

39

7

7

4

57

10

825

159

126

58

1168

222

44

46

Ученици-самост.форма на обуч.

10

Ученици-индив.форма на обуч.

12

1

Ученици на ресурсно подпом.

38

6

5

427

89

77

8

2

4

2

16

191

50

102

36

379

Ученици от І - ІV клас
Брой групи в целодневна орг.
Брой учeници в целодневна орг.
Ученици в гимназиален клас

34

13
0

49
618

87

Ученици на общежитие
Брой персонал

ПГМССЕ

79
14
13
Източник: Общинска администрация - Средец

87

222

22

22

30

8

114

20

Броят на учениците в общината през отчетната 2019 г. се увеличава незначително от 1135 на
1168 в общообразователните училища и

в ПГМССЕ от 218 на 222. Общият брой паралелки в

общообразователните училища е 57, а на педагогическия персонал 114. През учебната 2019/2020 г. на
ресурсно подпомагане са 49 ученици, на самостоятелна форма на обучение – 44 и на индивидуална
форма – 13 ученици. На общежитие са настанени 22 учащи се. В начална училищна степен от 1-ви до
4-ти клас се обучават 618 ученици или 55% от учащите се в общината.
Таблица 8: Детски градини в община Средец към 31.12.2019 г.
Показатели
Общ брой групи
Брой деца в ясли
Брой деца на 3 и 4 г.
Брой деца на 5 и 6г.в ПГ
Деца на ресурсно подп.
Брой персонал

ДГ
ДГ
ДГ
ДГ – с.
„Снежанка” „Бърборино” „Дъга” с.
Загорци
гр. Средец
гр. Средец
Дебелт
7
9
4
1
40
38
0
0
89
84
39
10
71
108
53
13
2
1
27
39
19
2
Източник: Общинска администрация - Средец

ДГ – с.
Орлинци
1
0
9
10
2

Общо
22
78
231
255
3
89

В детските градини на общината към края на 2019 г. се обучават 578 деца, а в яслите 78,
разпределени общо в 22 групи. За тяхното отглеждане и възпитание се грижат 89 души педагогически
помощен персонал. По официални статистичеки данни броят на децата в детските градини на община
Средец е намалял през последните пет години с около 10%.
В извънкласни форми, деца и ученици участват в Общински детски комплект (ОДК) гр.
Средец.
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През 2019 годни Общински детски комплекс град Средец /ОДК/, като общинско обслужващо
звено – извънучилищно педагогическо учреждение в Народната просвета провежда своята дейност с 4
щатни учителя, от които 1 с ръководни функции, и 12 лектори – ръководители на школи и кръжоци.
Помощният персонал в ОДК-Средец е в състав от 6 души, от които 1 специалист, 2 хигиенисти, 2
портиери и 1 огняр/общ работник.
Учебно-възпитателният процес се организира в областите „Наука и технологии“, „Изкуства“ и
„Спорт. Сформирани са 40 постояннодействащи учебни групи, 15 временнодействащи през учебната
година и 9 временнодействащи през ваканцията групи, в които са включени 577 деца и ученици, от 5 до
19 години. Функционират групи по интереси в селата Дебелт, Факия, Загорци и Орлинци.
Дейностите, заложени в Годишната програма на Общински детски комплекс гр. Средец за
2019 година са изпълнени. Чрез разнообразието на учебно-възпитателните, творчески и тренировъчни
форми, ОДК – Средец се превръща в основно място за професионално и творческо ориентиране,
подготовка за кариерно развитие, за здравно образование и спортна култура, за противодействие срещу
проявите на насилие и агресия. Разнообразните по характер изяви стимулират индивидуалните заложби
и творческите дарования на децата и пълноценно осмислят свободното им от учебни занятия време.
Изявит
През отчетната 2019 г. ОДК – Средец работи по 2 проекта от националните и международни
програми. Успешно реализира Проект “Средец – палитра от етнокултури“ по програма на Център за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, КП 33.17-2018 Договор №
БС 33.17-3-001/26.09.2018 г., на стойност 9 940.60 лв.
Стартира и реализацията

на Проект “Новото европейско поколение с новите

образователни технологии“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“ – Ключова дейност 1“Образователна мобилност
на граждани“, Сектор“Училищно образование“ с Рег. № 2019-1-BG01-КА101-061574 и е на стойност 8
810 Евро.
Основната цел на Проекта е да се модернизира и интернационализира образователния процес в ОДК–
Средец чрез квалификация на учители в Европейски образователни институти.
Продължителността на дейностите е от 01-06-2019 г. до 31-08-2020 г., като основните теми,
разглеждани в проекта са:
• ИКТ - нови технологии - дигитални компетенции;
• Международно сътрудничество, международни отношения, сътрудничество за развитие;
• Нови иновативни учебни програми, разработване на курсове за обучение;
Екипът на ОДК–Средец е избрал 2 квалификационни курса за 3 учители:
• "Using Technology in the Classroom" в Alpha College, Дъблин, Ирландия
• „A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers" в Europass Teacher
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Academy, Барселона, Испания.
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 2016-2020 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, Обществена трапезария, 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.
Спорт
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;
- 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. 1.
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
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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.
Необходимо е да се търсят възможности за европейско финансиране с цел 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.
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. Спортния календар на общината обхваща всички възрастови
групи и над 15 вида спорт. През 2019 година активно се работеше да развиване на спортната
инфраструктура и добавяне на нова такава. През 2019 година се проведоха 47 спортни мероприятия,
15 вида спорт, обхванати са над 1000 човека от града и селата.
Изградена беше единствената в бургаска област открита площадка за шах, проведени бяха редица
мероприятия за популяризиране на спорта сред ученици и възрастни.
В края на 2019 година започна изграждането на открит фитнес до сградата на Трансграничен
културен център за деца , а през 2020 година ще бъде завършен и официално открит за свободно
ползване.
Подкрепа за спортните клубове
През 2019 години спортните клубове регистрирани в община Средец постигнаха едни от найдобрите си постижения от съществуването си на международно ниво. Състезатели от Средец вече са в
националните гарнитури по борба. Тези резултати бяха плод на много труд от треньорските
колективи в отборите, но и подпомогнати чрез общински субсидии. Общата сума, която е
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предоставена на спортните клубове е на стойност 77 912,00 лв. Редовно се следи състоянието на
спортните бази и ако е необходимо се правят ремонти и/или допълнително обзавеждат.
Община Средец предоставя помещения за ползване от спортни клубове, които искат да развиват
дейност в Средец и пълно съдействие за популяризирането на спортовете в училищата и детските
градини. През 2019 година се разкри школа по спортна акробатика, в която школа тренират над 25
деца от града.
Реализиране на целогодишни спортни програми с учениците и деца.
През 2019 година се проведоха редица спортни събития /футбол, волейбол, тенис на маса/

с

участието на деца от другите съставни селища на общината. Предоставени бяха като дарение тенис
маси на училищата в с. Дебелт и с. Факия.
Веднъж годишно се прави отворена презентация на всички спортове в Средец пред ученици от найголямото училище в Средец СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с цел попълване на клубовете.
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.
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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. в ОПР 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
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.
Подобрява се състоянието на пътната настилка в общинския център гр. Средец. Незадоволително е
състоянието й в другите населени места от общината. През периода 2014 – 2020 г. са предвидени за
рехабилитация улиците:
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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.
Димитър Благоев – 261 м.
При отчитане на Цел 3, Мярка 2 :„Цялостно подобряване на общинската техническа и бизнес
инфраструктура“ в настоящия доклад, са описани интервенциите изпълнени през 2019 г.
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.
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 „Бургасбус“ ООД – основният превозвач на Община
Средец.
Община Средец не се обслужва пряко от жп транспорт. Най – близката жп гара е в гр. Бургас.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинският план за
развите (ОПР), въз основа на индикаторите за наблюдение през 2019 г.;
Визия, цели и приоритети на ОПР на община Средец 2014 – 2020 г.
Визията за развитие до 2020 г., избрана от община Средец е следната:
„Превръщане на община Средец в устойчива самоуправляваща се общност с икономика,
базирана на местните ресурси и сравнителни предимства, със съвременна инфраструктура и
качествена жизнена среда. Община, чиято основна ценност и основен ресурс е приоритетното
развитие на човешкия капитал чрез целеви интервенции”.
19

Следвайки логиката на визията, общината си поставя и следните цели:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Укрепване и подобряване на административния капацитет и
усъвършенстване на организацията и управлението на общината
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на конкурентната способност на общинската икономика.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Интегрирано развитие на общинската територия и нейното адекватно
инфраструктурно осигуряване.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Развитие на човешките ресурси на общината и търсене на ефективни
начини за тяхната капитализация. Тези цели ще се постигнат чрез провеждане на конкретни мерки:
Цел 1, Мярка 1. Повишаване на професионалното ниво и развитие на административния,
организационно - управленския и консултантски капацитет на местната администрация.
• За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. 21 служители от общинска администрация са участвали в 8
обучения, организирани от различни обучаващи организациии. Основнитге теми на обученията са:
По проекти на ОП РЧР и ОП НОИР, „Осигуряване на безопасни условия на труд“ , „Графичен дизайн
в рекламата“и курсове по професионална компетентност.
Цел 1, Мярка 2. Развитие и усъвършенстване на организационните структури на общинските органи
за управление.
• За подобряване на ИТ инфраструктурата на общината, през 2019 г. са закупени 14 броя компютърни
конфигурации.
• Развитие и усъвършенстване на организационните структури на общинските органи за управление,
са тясно свързани с развитието на електронното управление, което се осъществява с бавни темпове, а
възможностите за предоставяне на е-услуги са все още незадоволителни.
Деловодството в община Средец обработва документи по електронен път чрез система за обмен на документи
между административните органи: Система за електронен обмен на съобщенията (СЕОС), като за 2019 г. са
входирани 522 документи, а изходящи 180.
През 2019 г. са подадени 250 електронни документи в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“.

Цел 1, Мярка 4. Трансгранично и транснационално сътрудничество.
На 23.07.2019 г. стартира изпълнението на три проекта по Програма за трансгранично
сътрудничество INTERREG-IPA CBC България - Турция процедура №2014TC16I5CB005-2018-2
● "Популяризиране на културния туризъм в Пехливанкьой и Средец" № CB005.2.21.090, Приоритетна
ос 2 "Устойчив туризъм", специфична цел 2.1."Повишаване на туристическата привлекателност на
трансграничния регион чрез по- добро използване на природното, културно и историческо наследства
и свързаната с него инфраструктура", с обща стойност 453 979,78 Евро в т. ч за община Средец - 246
156,87 Евро.
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Ще бъдат изпълнени дейности по провеждане на Трансграничен туристически форум "Никой не може
да ни имитира", реконструкция на път с. Голямо Буково - Манастир "Св. Живоприемен източник" и
изграждане на еко пътека, осигуряващи достъп до лековит извор. Водещ партньор по проекта е
община Пехливанкьой, Република Турция.
● "Древен шепот -креативен отзвук“

№ CB005.2.21.018 Приоритетна ос 2 "Устойчив

туризъм",специфична цел 2.1."Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния
регион чрез по- добро използване на природното, културно и историческо наследства и свързаната с
него инфраструктура" с обща стойност 492 463,30 Евро в т.ч. за община Средец - 269 938,67 Евро.
Предвидени са дейности по създаване на съвместен комплекс за креативен туризъм "Траките:
Античност и съвременност" до древния град Деултум. Реконструкция на пътища за достъп и
създаване на улични зони за креативен туризъм. Създаване на интерактивен инфо-център в гр.
Средец. Проектен партньор на община Средец при изпълнение на този проект е община Визе,
Република Турция.
● „Еко – лаборатории за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна среда №
CB005.2.12.019, Приоритетна ос "Околна среда", специфична цел 1.2 "Подобряване на капацитета за
опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез
съвместни инициативи в трансграничния район". Водеш партньор е община Визе, Република Турция.
Ще бъдат изпълнени дейност по реконструиране на сграда с цел създаване на ЛАБОРАТОРЕН
ЦЕНТЪР за екологичен мониторинг и биоразнообразието в защитените местности на Средец, както и
доставка на оборудване. Проектът е на стойност 358 212,52 Евро в т.ч за община Средец - 172
116,11Евро
Цел 2, Мярка 4. Развитие на модерно земеделие със акцент върху биологичното земеделие.
● В рамките на изпълнение на мярката през 2019 г., консултации за възможности за финансиране по
ПРСР 2014-2020 г. са получили 85 млади фермери.
● Обучени са 23 млади земеделски стопани.
По мярка 6.1 „Стартова помощ за земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 са финансирани 2
проекта -1 в с. Росеново за новосъздадени трайни насаждения от сливи на стойност 25 000 Евро и 1 в
с. Пънчево за развитие на пчеларството, на стойност 25 000 Евро.
През отчетния период са подадени 7 проект по мярка 6.3 ” Стартова помощ за развитие на малки
стопанства” от ПРСР 2014-2020 г.
Цел 2, Мярка 5. Развитие на културен и екологичен туризъм като диверсификатор на профила на
местната икономика.
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• С цел популяризиране на община Средец като туристическа дестинация, популяризиране и развитие
на природно и културното наследство, Общински исторически музей през 2019 г. участва в изложби
на различни теми:
-„Българска Археология 2018“ участие на Общински исторически музей – Средец в съвместна
изложба на Националния археологически институт с музей – БАН 14.02.2019 31.03.2019 г.
-„Игри и играчки в древността“ изложба на Общински исторически музей – Средец с участието на
Музей „Старинен Несебър“ и ОКИ – Созопол – 18.05.2019-10.05.2020 г.
-„Риби и рибарство в

Южното

Черноморие" Зала „Ал. Г. Коджакафалията“ съвместна

изложба на РИМ – Бургас, КЦ „Морско казино“ и с участието на ОИМ Средец20.06.2019 г –
31.08.2019 г.
-„Спасеният църковен архив на село Факия“ – изложба на Общински исторически музей – Средец –
21.09.2019 – 20.03.2020 г.
-„Елементи на военната екипировка на ветераните от VIII Августов легион, основатели на
римската колония Деултум“ – гостуваща изложба на ОИМ – Средец в Туристически комплекс „Акве
Калиде“ – 06.12.2019 – 28.02.2020 г.
Посетени туристически борси през 2019 г. - ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО - София 2019, като
на

щанда

на

община

Бургас

са

представени

материали

на

ОИМ

-

Средец

Със съмостоятелен щанд община Средец участва през април 2019 г., на Бургаската туристическа
борса "Вашата ваканция".
И през 2019 г. Националния археологически резерват „Деултум-Дебелт“, привлича много
туристи и ученици. Резерватът е посетен от 3396 души, в т.ч. 261 чужденци. Изнесени са общо 259
беседи.
• 27-то издание на Националният странджанско–тракийски събор за надпяване и надсвирване
"Фолклорен венец-Божура" се проведе през месец май в местността „Божура“ Средец. Той се
организира от Община Средец, народно читалище "Пробуда", Историческия музей и Съюза на
тракийските дружества. Съборът се посещава от хиляди участници и гости от различни райони на
страната, като същевременно продължава традицията на странджанско-тракийския край, да
стимулира интереса и любовта към богатото фолклорно наследство на общината.
Цел 3, Мярка 1. Изготвяне на интегриран устойчив модел на устройство на територията чрез
разработването на ОУП на община Средец.
• В изпълнение на тази мярка новият Общ устройствен правилник е на етап подготвяне на
екологична оценка за входиране в РИОСВ и съгласуване с РЗИ.
• Изготвяне на технически паспорт на 5 обекта на техническата инфраструктура – два на част от
водопровод в с. Голямо Буково и с. Долно Ябълково, един за за рехабилитация и реконструкция на
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ул. „Васил Коларов, „Лиляна Димитрова“ и „Димитър Благоев“ и по един за ул. „Цв. Радойнов“ , и ул.
„Христо Ботев“.
Цел 3, Мярка 2. Цялостно подобряване на общинската техническа и бизнес инфраструктура.
И

през

отчетния

период

Община

Средец

използва

възможностите

за

подобряване

на

инфраструктурата, чрез изготвяне на проектни предложения по оперативни програми, като
кандидатства по ПРСР 2014-2020, Процедура BG06RDNP001-19.168 - „МИГ Средец - подмярка 7.2
”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, със
следните проектни предложения:
• "Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци,
община Средец" №BG06RDNP001-19.168-0003 в ИСУН на стойност 58 412,54 лв. Предвидени са
дейности по премахване на етернитови плоскости , подмяна на дървени елементи, и полагане на
покритие с керемиди. Направа на нова четирискатна дървена основа за хидроизолация. Върху борда
ще се изпълни стоманобетонов пояс 25/25, свързан със стоманобетонова плоча чрез укрепващи
колонки.
• "Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" в
гр. Средец" №BG06RDNP001-19.168-0004 в ИСУН на стойност

61 587,46 лв.

• "Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" №:
BG06RDNP001-19.168-0001 в ИСУН на стойност 179 880,26 лв.
• "Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I ,
кв.25 по плана на с. Факия община Средец" №: BG06RDNP001-19.168-0002 в ИСУН на стойност
77 967, 65 лв.
Във връзка с изпълнение на изискванията на Закон за хора с уврежданията, община Средец
предприема мерки поетапно в сгради общинска собственост, да осигури достъпна среда за лица с
увреждания.
Предстои да бъде изготвен проект за кандидатстване по проект „Красива България“, за
осигуряване на достъпна среда /изграждане на външен асансьор/ в сграда с административен адрес ул.
„Лиляна Димитрова“ №1А. Помещенията в сградата са отдадени под наем на юридически лица или
предоставени за безвъзмездно ползване на държавни институции, сдружения с нестопанска цел и
тракийско дружество.
• С целева субсидия от Републиканския бюджет са извършени следните ремонти на четвъртокласна
пътна мрежа:
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- Основен ремонт на път BGS 2050 /ІІІ-359 Дюлево-Русокастро/- Граница общ.(Камено-

Средец) –

Суходол- Орлинци- ІІІ-795;BGS 2050 /ІІІ-359 Дюлево-Русокастро/- Граница общ.(Камено-Средец) –
Суходол – 4000 м2
- Основен ремонт на местен път с. Вълчаново- с. Сливово и път BGS 2234 /ІІ-79, Голямо КрушевоСредец/ -Сливово- Синьо Камене- Гранитец – 6000 м2
Със средства от бюджета на община Средец и с целеви средства от Републикански бюджет през
отчетния период бе извършен ремонт на улици:
1. Реконструкция ул. "Цв.Радойнов" – 1011 м.
2. Основен ремонт ул. „Димитър Благоев" - част, ул.”Дунав”, ул.”Тодор Павлов”, ул. „Георги
Кирков” – 644 м.
3. Основен ремонт ул. „Христо Ботев" – 425 м.
4. Основен ремонт ул. "П.Хитов", пл. "Малчика" - 306 м.
5. Основен ремонт на улици и тротоари в град Средец –
Подобект: „Основен ремонт на тротоари на ул. "Д. Благоев" от о.т. 47 /кръстовище с ул. "Андон
Николов" и ул. "Димитър Кичев"/ до о. т 42 / кръстовище с ул. "Козлодуй" и ул. "Васил Коларов"/–
1523 м2;
Подобект: „Основен ремонт на ул. "В. Коларов" от о.т 116 до о. т. 117” – 1073 м2;
Подобект: „Основен ремонт на ул. „Гочо Кънев” - 989 м2
На територията на община Средец ВиК оператор е изградил водопровод в 13 населени места, с
обща дължина 4312 м., а именно:
с. Голямо Буково - 61 м., с. Дебелт – 24 м., с. Дюлево - 62 м., с. Зорница – 4 м., с. Кирово - 300 м.,с.
Кубадин - 441 м., с. Момина Църква - 2274 м., изграждане на СВО с. Радойново - 17 м., с. Сливово –
62 м., гр. Средец – 20 м., гр. Средец, ул. Струма - 6 м., изграждане на ново СВО гр. Средец, ул.
„Христо Ботев“ - 20 м., гр. Средец, ул. „Гео Милев” – 54 м., гр. Средец, ул. „Спартак” - 55 м., гр.
Средец, ул.”Цв. Радойнов” - 335 м., с. Факия– 580 м.
Цел 3, Мярка 3. Развитие на туристическата и културна инфраструктура
Общинска администрация кандидатства с проектно предложение "Да срещнем културите на
Централна Странджа" ПРСР 2014-2020 г., процедура BG06RDNP001-19.197 - „МИГ Средец подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и
природното наследство на селата” на стойност 14 596,00 лв. Предвидени са дейности по заснемане на
видео клипове на съхранените местни обичаи - Кукеровден в град Средец, древният обичай молебен за плодородие "Герман", който все още се извършва в село Момина църква, община Средец
и обичая "Еньова буля" свързан с празника на билките, който съвпада с лятното слънцестоене, след
което ще се разработят и разпространят информационни материали – алманах.
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През отчетния период са изградени военни паметници на загиналите във войните за национално
обединение- 1912г.-1913г.-1915г.-1918г. в с. Кубадин и с. Светлина пред сградите на кметствата.
Цел 3, Мярка 4. Развитие на инфраструктурата за подобряване на екологичната среда.
Във връзка с прекратяване експлоатацията на общинско депо за депониране на битови
отпадъци, общинска администрация входира

в ПУДООС проект „ Техническа и биологична

рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Средец“. През отчетния
период проектът бе одобрен за получаване на безвъзмездна финансова помощ в размер на 961 236,24
лв. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели, намаляване на негативното въздействие
върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води.
В началото на 2019 г. община Средец получи предложение за безвъзмездно предоставяне на
фиданки от Фондация „77“, във връзка с инициативата „Гората.бг - Когато станем 100 000 ще
посадим гора.“ Като резултат, служители от ОП „Общински гори“ и служители на ОП ОБЧ засадиха
2100 тополи в общинска горска територия, в землището на гр. Средец.
В процес на оценка е проект "Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от
пожари, катастрофични събития, болести и вредители", ОП "Развитие на селските райони 2014-2020"
BG06RDNP001-8.002 – по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития“ Проектът е на стойност 493 989,82 лв. Предвидени за
изпълнение са: почистване на площи в общински горски територии, презалесяване, което включва:

Изготвяне на технологичен план за залесяване, почвоподготовка, закупуване на залесителен
материал, транспорт и временно съхранение на залесителния материал и засаждане на фиданките.
Цел 4, Мярка 1. Модернизация на съществуващата материална база за образованието и спорта.
•По проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" и сключен
договор № BG06RDNP001-7.002-0038-C01 от 09.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и
община Средец на стойност 929036,88 лв. Предвидени са дейности по изпълнение на строителномонтажни работи, в които са включени енергоспестяващи мерки, с цел осигуряване на устойчива
учебна среда.
• Изготвено е проектиране за обект „Изграждане на комбинирано спортно игрище за фотбол на малки
вратички/хандбал и ограда в гр. Средец, община Средец
Цел 4, 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.
През отчетния период експерти от общинска администрация Средец участваха в обучения по
управление на проекти, по ОП „Развитие на човешките ресурси и ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“ проведени от Управляващите органи на двете програми в гр. Велико Търново.
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Цел 4, Мярка 5. Осигуряване на съвременно социално обслужване на населението.
• По проект № BG05M9OP001-2.045-0001 „Социално икономическа интеграция на маргинализирани
общности в община Средец“ на Община Средец към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, по
подмярка 2.9.1 “Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални
и здравни услуги“, процедура № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа
интеграция на маргинализирани общности като ромите е сключен договор на 20.09.2019 г. между
община Средец и Сдружение "МИГ Средец". Договорът е на стойност 233 967,86 лева. и предвижда
действия за подпомагане на интеграцията на пазара на труда, чрез разкриване на нови работни места
и подобряване достъпа до социални и здравни услуги на уязвими групи. Договорът ще се изпълнява
16 месеца. Дейностите по договора ще бъдат реализирани в селата Светлина и Факия, обхващайки
нуждаещи се представители от целевите групи.
• Община Средец по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община
Средец“, стартирал на 09.05.2019 г. предоставя услугата патронажна грижа на 50 потребители, като
услугугите се предоставят до 2 часа на ден за всеки потребител чрез разкритото Звено за патронажна
грища . Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020г., процедура BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2 и е на стойност 94 489.92лв. Проектът е насочен към подобряване на качеството на
живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община
Средец, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет
за предоставянето им.
• Община Средец стартира изпълнението на проект „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана
и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ по
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,
процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование“ – Компонент 1, финансиран от Европейския социален фонд. Общата
стойност на проекта е 855 524,92 лв., от които 499 999,23 лв. по ОП РЧР и 355 525,69 лв. по ОП
НОИР. Партньори по проекта са ОП ОБЧ, Сдружение „Талантс“, Сдружение „Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец и ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Загорци.
В дейностите по ОП РЧР са обучени и включени в трудова заетост 26 безработни лица от гр. Средец
за срок от една година. Осигурена е сезонна заетост на 10 безработни лица, на длъжност общ
работник

археологически

разкопки

в

Национален

средновековен град Деултум - Дебелт” с. Дебелт.
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археологически

резерват

„Античен

и

Разширява се

обхвата на здравните медиатори с цел повишаване на здравната култура,

повишаване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги на уязвимите
общности..
В дейностите по ОП НОИР са оборудвани кабинети в двете училища, партньори по проекта.
Предвидени са дейности за работа с родители от етническите малцинства и местната общност за
преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и приемане на
различието.
Увеличаване

капацитета на Домашен социален патронаж в гр. Средец и обхващане на други

населени места на общината - 2014-2020 г.
Индикатори за наблюдение
Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за проследяване на
степента на изпълнение на ОПР. Политиката на ЕС предвижда съвкупност от индикатори, съобразени
с трите цели на стратегията Европа 2020, които са предвидени за използване на регионално и местно
ниво. Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и териториалното
сближаване

в

Европа

и

измерват

научно-техническия

прогрес,

конкурентоспособността,

образованието, транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и
здравния статус на населението.

Приоритет/Мярка

СЦ
1
Мярка
1.
Повишаване
на
професионалното ниво и
развитие
на
административния,
организационно
–
управленския
и
консултантски капацитет
на
местната
администрация

Индикатор

Организирани
целеви обучения

Брой

Община
Средец

7

8

Община
Средец
Община
Средец

106

21

Брой
за

Отчет 2019

2014

1

и
на

Функционираща
система
за
атестиране
на
служителите
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Източник на Базова
информация стойност

Брой

Обучени
служители
Разработени
проекти
повишаване
знанията
уменията
общинските
служители

Мерна
едини
ца

Брой

Община
Средец

1

1

Служители
в
общината получили
допълнителна
квалификация
Мярка 2. Развитие и
усъвършенстване
на
Въведени
организационните
структури на общинските електронни услуги
органи на управление
Електронно
подадени
документи
Нови компютри за
общинските
служители
в
Мярка 4. Трансгранично Участие
на
и
транснационално организиране
форуми за обмяна
сътрудничество
на опит и добри
практики
между
общините
Проекти
по
програми
за
трансгранично
сътрудничество
Сътрудничества с
подходящи страни
членки на ЕС и
общини извън ЕС
Съвместни проекти
за обмяна на опит и
добри практики
СЦ 2 Мярка 4.Развитие Консултирани
на модерно земеделие със млади фермери
акцент
върху
биологичното земеделие.
Реализирани
проекти
преработване
земеделска
продукция
Обучени
фермери
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Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

41

Брой

Община
Средец

1

Брой

Община
Средец

2

1

Брой

Община
Средец

1

2

Брой

Община
Средец

1

1

Брой

Община
Средец

68

38

Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

18

12

за
на

млади

1

1

1
952

7

Усвоени
непригодни
земеделски земи и
ерозирани терени
Масиви с трайни
насаждения,
зеленчукови
градини и ягодови
насаждения
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Община
Средец

Дка

Община
Средец

Брой

Община
Средец

Брой

Трайни
насаждения
6897,8
Зеленчукови
градини 30
дка, Ягодови
насаждения
145 дка

Трайни
насаждения
5385,90 дка
Зеленчукови
градини 28
дка, Ягодови
насаждения
30 дка

Община
Средец

4

4

Брой

Община
Средец

1

Брой
Проведени
фестивали/
конкурси и други
културни събития/ Брой
посетители
Брой
Представяне
на
туристически борси
и конгреси
Брой
Функциониращи
туристически
информационни
сайтове
Брой
Изградени
екопътеки
на
територията
на
община Средец

Община
Средец

2

3

Община
Средец

9

5

Проведени форуми
и
борси
за
представяне
на
биопродукти
от
български
и
чуждестранни
производители
Мярка 5. Развитие на
културен и екологичен
туризъм
като
диверсификатор
на
профила на местната
икономика.

Дка

Видове
туризъм
който може да се
практикува
на
територията
на
община Средец
Създадени
общински брандове

Община
Средец

Община
Средец

СЦ 3 Мярка 1. Изготвяне на
интегриран устойчив модел
на
устройство
на
територията
чрез
разработването на ОУП на
община Средец

Разработени
специализирани
планове и схеми на
общински терени за
производствени
дейности
Технически
паспорти
на
общински сгради и
обекти
на
техническата
инфраструктура
Изработени
кадастрални карти

Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

6

Брой

Община
Средец

1

Км/кв.
Мярка
2.
Цялостно Ремонтирана
км
подобряване
на улична мрежа
общинската техническа и
Км/ кв.
бизнес инфраструктура.
Ремонтирана
км
общинска
пътна
мрежа
Км/ кв.
Изградена
и км
реконструктуирана
водоснабдителна
мрежа
Км
Изградена
и
реконструирана
канализационна
мрежа
Км
Реконструирана ел.
мрежа
Кв.м
Озеленени
и
облагородени
пространства
в
населените места.
Брой
и
СЦ4
Мярка Ремонтирани
1.Модернизация
на оборудвани детски
градини
съществуващата
материална
база
за
Брой
Новооткрити
образованието и спорта.
детски градини
Брой
Ремонтирани
и
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1

5

1

Община
Средец

5,85 км.

Община
Средец

27,498 км

2 км

Община
Средец

3

4,3

Община
Средец

23,50

Община
Средец
Община
Средец

5473

3216

Община
Средец

6

2

Община
Средец
Община

оборудвани
училища

Средец
Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

400 деца

Брой

Община
Средец

1

Брой

Община
Средец

1

Брой

Община
Средец

Брой

Община
Средец

Брой
Мярка 5. Осигуряване на Новоразкрити
съвременно
социално социални услуги
Брой
обслужване
на
Потребители
на
населението.
предоставяните
социални услуги
Брой
Ремонтирани
и
оборудвани сгради
на заведения за
социални услуги

Община
Средец

4

1

Община
Средец

84

360

Община
Средец

1

Компютърни
кабинети/компютр
и
Рехабилитирани
спортни обекти –
стадиони, игрища,
зали
Младежки
работилници/клубо
ве/деца, които ги
посещават
Мярка 2. Разширяване на
системата
за
професионална
квалификация
и
преквалификация
в
съответствие с новите
потребности от кадри

Преминали
обучение
за
придобиване
на
професионална
квалификация
и
преквалификация
Центрове
обществена
подкрепа

за

Програма
трудова
реинтеграция

за

Заетост
на
рисковите групи и
на
групите
в
неравностойно
положение

ИЗВОДИ:
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12
компютри

577 деца

1

59

Годишният мониторинг на изпълнението на ОПР на база специфични индикатори
показва известно подобряване на икономическото развитие на община Средец, намаляване на
безработицата, частично обновяване на инфраструктурите, устойчиво развитие на селското
стопанство, овладяване на демографската криза и други положителни въздействия. Найвидимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в инфраструктурата - ремонт
на пътища, улици, водопроводи.
Подобрява се социалното обслужване на населението, като се разширява обхвата на
потребителите.
Остават нерешени проблемите с обезлюдяващите се села, достъпа до качествено
здравеопазване и привличане на инвестиции за създаване на рабони места и задържане на
млади хора в района.
3.Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на ОПР , в т. ч.:
1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни
Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на данни са
заложени в самия Общински план за развитие на община Средец 2014-2020 г. и се спазват и
изпълняват ежегодно във връзка с отчитане на напредъка по цели и приоритети.
Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана,
както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес структурите,
физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа.
Орган на наблюдение на ОПР е Общинския съвет.
Функциите по наблюдението на ОПР включват:
Наблюдение на изпълнението на ОПР въз основа на определените макроикономически
индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия „Европа 2020”, глобалните екологични
индикатори и другите специфични количествени индикатори по отношение на реализацията на
целите, приоритетите и мерките за регионално развитие ;
Координация на дейностите по наблюдението на ОПР със заинтересуваните органи,
организации, физически и юридически лица;
Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за
изпълнението на ОПР;
Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса
на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване на конкретни указания за
преодоляването им;
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Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно
постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на
ОПР.
Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи специфичния
характер на плана, реализацията на неговите цели, мерки, социално-икономическото състояние,
развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото
регионално развитие;
Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на данни от
НСИ, ИНФОСТАТ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, Агенцията по заетостта, РЗИ, както и на основата на данни
от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация. При извършването
на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за
мнението и настроенията на населението, живеещо в общините на района.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се осигурява
от бюджета на Община Средец.
Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на общински
планове за развитие и програмите за реализация на общинските планове за развитие. Местните власти
осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на социалните партньори на местно
ниво за реализация на проекти и дейности в техните планови документи.
2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми
Регистриран проблем при изготвяне на годишния доклад за наблюдение изпълнението на плана
е липсата на актуална статистическа информация за 2019 г., необходима за изготвяне на социалноикономическия анализ. Проблем, също така, е че в по-голямата си част предоставяната информация
от НСИ е на ниво област, а не община. В този смисъл, докладът не може да даде конкретни
показатели за изтеклата година по някой от индикаторите, свързани със статистическата информация
за развитието на местната икономика. Регистрирана е също така, обвързаност на информацията,
предоставяна от други институции, с тази на НСИ, което също води до предоставяне на данни,
изчислени на база показатели от предходна на отчетната година.
В процеса на изпълнение на плана се реализират или са реализирани дейности, които се
отнасят към повече от една мярка, специфична цел, което затруднява проследяването на напредъка. В
голяма част от случаите, особено при реализацията на „меките” мерки, е изключително трудно да
бъде измерено тяхното финансово изражение. Следва коректно да се прецизират вида на
индикаторите и начина на изчисляването им.
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Друг проблем е, че в процеса на отчитане, трудно се събира информация и данни за
проекти/дейности и инвестиции на бизнеса и външни за Общинска администрация – Средец
институции. Някой от тях не дават обратна информация за проектите и размера на вложените
средства или се позовават на конфиденциалност в случаите на частни инициативи и инвестиции. Това
изкривява информацията в отчета за напредъка по Приоритетите и Специфичните цели, свързани с
икономическото развитие на общината, иновациите и конкурентоспособността.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
общинския план за развитие
Община Средец има дългогодишен опит и работа по различни програми и спазва всички
изисквания за информация и публичност при изпълнението на одобрените проекти.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа за
управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и
въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното
изпълнение, наблюдението и оценката на ОПР.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за
успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на интегрирано устойчиво
местно развитие. Местните органи на управление в община Средец се стремят да осигурят условия за:


Участие в съвместни проекти;



Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие;



Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на

основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на местните
ресурси;


Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика;


Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за

предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на Общинския план за
развитие;
За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър информационен
поток Община Средец използва следните инструменти::


Публикации на електронната страница на Общината;



Плакати, брошури, пресконференции и други за популяризиране на изпълняваните проекти и
дейности;
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Информациони срещи и др.
В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и своевременна

информация и публичност на процеса на изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява
от Кмета на община Средец и Общинския съвет в съответствие с техните компетенции.
Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той може да се
реализира успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се изпълняват поетапно отделните
проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна информираност, участие и мотивация на
заинтересованите страни и цялата местна общност.
Общинският план за развитие на община Средец 2014-2020 г., Докладът от извършената през
2017 г. Междинна оценка за напредъка в изпълнението на плана и Годишните доклади за наблюдение
на ОПР са публично достъпни на интернет страницата на Общината - http://sredets.bg/
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие
със секторните политики, планове и програми на територията на общината
Използваният подход, методите и принципите при разработването на общинския план за развитие
/ОПР/ гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в
областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и
приоритети на развитието в България. Освен това планът е съобразен със специфичните условия, ред
и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление,
териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за
територията на общината.
ОПР 2014 - 2020 г. на община Средец е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано развитие на територията на общината, който се разработва в съответствие с
предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 -2020 г.
ОПР осигурява приемственост и преходност на политиките между два планови периода: (20072013 г.) и (2014-2020 г.), защото наследява и обединява изпълнението на редица общински секторни
стратегии, програми и планове, каквито са:
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Общ устройствен план на община Средец;



Общинската програма за опазване на околната среда;



Общинска програма за управление на отпадъците;



Стратегия за управление на общинската собственост;



Ежегодна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост;



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец;



Общински план за интеграционни политики;



Програма за закрила на детето;
Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно планиране и

отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за развитие достатъчно съдържателна, от
гледна точка на интензивността на процеса и възможността за едновременно внасяне на съгласувани
и своевременни корекции за отстраняване на възникнали несъответствия по отделни части и раздели.
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава
провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство,
публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, програмирането,
финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за повишаване на
устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за ефективността на тяхната
реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на партньорство. А чрез осигурената
информация и публичност на всички нива се гарантира неговия успех и широка обществена
подкрепа.


Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката за

регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната изпълнителна
власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на решенията на общинския
съвет, дейността на кмета и общинската администрация.


Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и

изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво
местно развитие също така биха могли да се използват ефективно.


Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол,

наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за
партньорство на всички етапи на изпълнение.


В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро

управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на
управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението на
конкретните дейности.
В процеса на изпълнение на ОПР е важно създаването на нови и поддържането на изграданите
вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на изпълнение да се реализира поголяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към
привличането на инвестиции и допълнителни финансови средства.
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Неправителствени организации, учебни заведения, читалища, специализирани местни и
регионални структури и много други публични субекти попадат също в списъка на активните
партньори по време на изпълнение на ОПР. Участието на партньорите на всички нива на подготовка,
съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност,
ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга
гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които
се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на
взимане на решения.
6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година;
Към момента на изготвяне на настоящия доклад е извършена Междинна оценка за изпълнение
на ОПР 2014.2020 г. на община Средец, която обхваща периода 2014-2016 г. 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.
След анализиране на постигнатите резултати и направените оценки за изпълнение на отчитания
период, са направени следните изводи и препоръки:
- 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.
- Да се ускори работата по приоритети и цели и мерки, чието изпълнение изостава;
- 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.
Обобщаващият извод е, че не малка част от целите и мерките в ОПР са изпълнени или в процес на
изпълнение. Средното техническо изпълнение на Плана до края на 2019 г. е около 60 %. Необходимо
е да се направи 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
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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.
4. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинския
план за развитие и на областната стратегия за развитие
Изпълнени проекти
№
по
ред

Наименование на
проекта

Програма, приоритетна ос,
мярка, (компонент)

1

2

3

1

2

3
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Програма за трансгранично
Зелено:
Растеж,
сътрудничество
INTERREC
Отговорност,
Приоритетна ос 1. Околна средаПартньорство,
схема
IPA
CBS
2014
Екология, Природа
TC16I5CBOO5-2015-1

"Топъл
обяд
гражданите
Средец"

Обща
Период на
стойност
Резултат
изпълнение
на проекта
4

709741,00

Оперативна
програма
за
хрании/или основно материално
подпомагане Процедура
за
за директно
предоставяне на
на безвъзмездна финансова помощ, 165 861,30
бюджетна
линия
BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл обяд 2016"

Майсторски
клас:
Създаване на зелено,
социално предприятие О П “Развитие на човешките
в Община Средец.
ресурси”
2014-2020
г.
Процедура
Развитие
на
социалното предприемачество
BG05M9OP001-2.007-0408

284286,24

5

6

Реконструкция на
сграда в центъра на
град Средец / бившо
училище/ в "Зелена
21.03.2017къща", облагородяване
20.03.2019 г.
на прилежащия терен,
създаване на клубове за
работа с екологична
насоченост.

01.11.201631.12.2019 г

Реализиране на
социална услуга
"Обществена
трапезария"

01.08.201831.10.2019

Включване в заетост за
12 м. на лица от
целевата група.
Социална и
професионална
интеграция на лицата
от целевите групи.
Осигуряване на
наставници на заетите
лица. Ремонт на

помещения и
оборудване и
обзавеждане на
новоразкритите
работни места.
Формиране и
управление на
социалното
предприятие. Социален
маркетинг и
популяризиране на
социалната икономика

4

О П “Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. чрез
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
"Заедно за по-добър МЕСТНО
РАЗВИТИЕ
Процедура
чрез
подбор
живот"
BG05M9OP001-2.015 " ВОМРМИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ"

5

„Изграждане
на
достъпна среда за
хора
с
опорнодвигателни
увреждания
в
Читалище „Пробуда –
1897“ гр. Средец“

6

39

Изграждане
на
достъпна
архитектурна среда за хората с
увреждания
на
културни,
исторически, спортни обекти АХУ

347017,00

01.07.201830.11.2019

Предоставяне на
интегрирани
междусекторни услуги
в общността или в
домашна среда.
Мотивационна и
психологическа
подкрепа на
потребителите.
Обучение на персонала
за предоставяне на
услугите. Подобряване
достъпа до
здравеопазване и
промоция на здравето.

6 600,00

юли 2019октомври
2019

Закупуване на
гъсеничен стълбищен
подемник за хора с
инвалидни колички

Българо –Швейцарска програма
„Интегриран проект за
за сътрудничество Програма
социално включване
„Насърчаване на социалното 462 243, 68
на ромите и други
включване на ромите и други
уязвими групи“
уязвими групи”

Изграден Център за
развитие
на
общността
–
извършен
основен
ремонт
на
юли 2016г. едноетажна
сграда
април 2019
със застроена площ
260 кв.м. с цел
създаване на Център
за
развитие
на
общността (ЦРО) в
кв.
“Победа”
–

Средец.Създаден
иновативен модел за
интеграция
на
уязвими групи чрез
прилагане
на
интегрирани мерки, а
именно
здравни,
образователни
и
информационни.
Обхванати
в
дейностите над 1200
лица от целевата
група.

7

8
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"Реконструкция
на
Програма за развитие на
уличната мрежа и
селските райони 2014 - 2020 г.,
градска среда в гр.
Мярка 7, подмярка 7.2
Средец"

„Аз променям света“

ПУДООС

1 508
587,00

19.09.201713.12.2019

Реконструкция и
рехабилитация на част
от уличната мрежа на
гр.Средец в пълен
обем, включващо
подмяна на
съществуващите
паважни настилки по
част от разработваните
улици с асфалтова
конструкция, както и
изграждането на нови
асфалтови настилки на
улиците със
съществуващи, но
износени такива., както
следва: ул. Васил
Коларов - 11 151,92
кв.м., ул. Димитър
Благоев - 2279, 74 кв.
м., ул. Лиляна
Димитрова - 1746,38 кв.
м., както и на обръщало
по ул. Васил Коларов 1289,24 кв. м.

4998,00

Априлоктомври
2019

Подобряване условията
на отдих и ири на
открито на децата от
ДГ „Бърборино“

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Обобщената справка за изпълнените проекти и дейности показва, че за отчетната 2019
г. са приключени 8 проекта на обща стойност 3 520130,22 лева.
Община Средец, работи активно в изпълнение на ОПР, както самостоятелно, така и в
партньорство с АСП и с община от Република Турция по проект за трансгранично сътрудничество
Общината няма съвместни проекти с бизнеса и публично-частни партньорства. Не са реализирани
проекти с други български общини в условия на междуобщинско сътрудничество. За изпълнението на
ОПР през годината са допринесли и проектите на местните училища, социални институции,
неправителствени организации и други.
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