Приложение 1

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
2007 - 2013 г.
Общинският план за развитие 2007-2013 г. е основен документ, определящ
стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на община Средец.
На основание чл. 91, ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР, ежегодно се
изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет Средец Годишен
доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие през
2012 година.
Със Заповед № 165 от 05.03.2012 г. на Кмета на Община Средец е назначена
комисия за изготвяне на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Средец.
Общинският план за развитие е отворен и гъвкав – по отношение на мерките и
проектите.
В изпълнение на определените Стратегически и специфични цели по
приоритетите, Кмета на общината разработва проекти и програми за привличане на
външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и др.
І. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия на общината.
Отчетният период се характеризира със сериозни трудности за реализация на
предвидените дейности, породени от икономическата криза, която се отрази както в
национален, така и в регионален аспект. Реална оценка за социално-икономическия
напредък в Община Средец ще направим на база данни, публикувани в сайта на НСИ за
общите тенденции в социално-икономическия живот на страната, които са характерни
и за отделните области и общини.
Основно икономиката на Община Средец е съсредоточена в град Средец и
с.Дебелт. Град Средец като общински център изпълнява ролята на център на зона на
локална икономическа гравитация. Преобладаващата част от икономически активното
население (5 100 души) е заета в селско и горско стопанство – ангажираните в
земеделски стопанства са 35,6 % от общия брой заети лица, като за същия период
заетите в промишлеността са 42,26 %. В селата на общината почти няма производство и
основно хората там се занимават с отглеждане на селскостопанска продукция с цел
самозадоволяване, а не реализация на пазара.
Анализ на социално икономическия профил на община Средец:
1. Община Средец е на седмо място по население и на първо по територия сред
общините в област Бургас.
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2. По данни на НСИ към 01.02.2011 г. населението на общината е 14 820 души.
Динамиката му показва тенденция на намаление (с около 12,67%) или с 2 151 души
през 2012 г. спрямо 2005 г. Средната гъстота на населението намалява. Естественият и
механичен прираст са отрицателни.
3. Безработицата в Средец нараства постепенно от 2009 г. По данни на РСЗ –
Бургас, към 31.12.2012 г., равнището на безработица достига 23,92% и е едно от
високите в област Бургас.
4. Безработните лица в Община Средец в края на 2012 г. наброяват 1 229 души
и нарастват спрямо същия период на м.г. с 297 души. Безработните жени са 671 и
нарастват спрямо регистрираните безработни жени в края на 2012 г. с 91. Броят на
безработните мъже на пазара на труда също нараства с 166 души спрямо предходната
година. Безработните младежи до 29 години нараства на 298 д. в края на 2012 г.
Относителният дял на регистрираните лица без квалификация нараства спрямо
предходната година с 5,02 пункта, а относителният дял на лицата с основно и по-ниско
образование нараства с 5,87 пункта. Приблизително на всеки безработен специалист се
падат по трима безработни с работническа професия.
4. На територията на общината има регистрирани 337 икономически субекта,
които през последните три години бележат спад в резултат на преустановяване на
дейността, факт продиктуван както от общата икономическа обстановка в страната,
така и от човешкия фактор. С най-голям относителен дял са субектите в сферата на
търговията и услугите – около 52 % от всички регистрирани стопански единици на
територията на Общината.
5. Земеделието е отрасъл с изключителна важност, особено за селските райони
на България, в какъвто район се намира община Средец. Една трета от активното
население в общината е заето в селското и горско стопанство. Селското стопанство е
традиционен отрасъл за общината, специализирано в производство на зърнено-житни
култури, овцевъдство и говедовъдство. Общината притежава сравнително добри
ресурси за развитие на земеделието. Земеделските територии са 69 237 ха, а почвеноклиматичните условия благоприятстват отглеждането на различни култури.
Територията на общината се намира в район с много добър слънчев ресурс и с
подходящи почвено-климатични условия за развитието на всички отрасли в селското
стопанство.
Растениевъдството е един от най-устойчиво развиващите се подсектори на
земеделието в община Средец. Основната специализация в растениевъдството е
зърнопроизводството, предимно ечемик и пшеница. Отглеждат се и технически
култури - слънчоглед, а през последните 2 години се увеличи значително
производството на рапица. На относително по-крупните земеделски производители с
над 1 500 дка обработваема площ се падат около 15% от тази площ на общината, а
останалата част се пада на множество по-дребни земеделски стопани. Това показва, че
окрупняването на обработваемата земя не е на достатъчно високо равнище, за да може
да се осигури по-висока конкурентноспособност на произвежданата селскостопанска
продукция. Забелязва се тенденция на нарастване на трайните насаждения – сливи,
лешници и бадеми. Последните години е налице завишен интерес към създаване на
орехови насаждения. Важно, но не достатъчно добре използвано направление в
растениевъдството, е биологичното земеделие. То се подпомага от структурните
фондове на ЕС. Община Средец има благоприятна екологична обстановка за развитие
на биологично земеделие, но все още няма голям опит в това отношение. Един от
важните ресурси на общината – наличие на значителни ливади, мери и пасища все още
не се използва ефективно като основа за интензивно животновъдство.
Животновъдството е един от традиционните отрасли на Община Средец.
Развива се предимно в частният сектор. Преобладават дребни земеделски стопанства
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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. При сравняване на четири последователни години
(2009-2012), е налице спад в броя на селскостопанските животни при почти всички
видове, като най-голямо е намалението при козите и овцете. Броят на отглежданите
овце в края на 2012 г. е 12 637, което е с 2 346 бр. по-малко в сравнение с 2011 г., а
козите в края на миналата година наброяват 2 860 при 3 096 бр. в края на 2011 г.
За да се развива в следващите години едно модерно животновъдство,
отговарящо на новите изисквания за добив на качествени и безопасни животински
суровини, е необходимо по-нататъшно подобряване на породната структура,
окрупняване и преструктуриране на животновъдните стопанства.
6. Общинските горски територии на Община Средец са концентрирани в
югоизточната част на общината и са с обща площ 21800 ха. Площта на държавната
собственост на територията на ДГС „Средец” е 19352 ха, на юридически лица и частни
стопани - 3780 ха и религиозна собственост - 66 ха.
За създаване на устойчиво развитието на горските територии през 2012 година
бе създадено Общинско горско предприятие, което осъществява самостоятелна
стопанска дейност, свързана с управлението и стопанисването на общинска
собственост. С Решение № 116 от 25.04.2012 г. на Общински съвет Средец е приет
ПРАВИЛНИК за организацията, устройството и дейността на Общинско горско
предприятие “Общински гори” гр. Средец и НАРЕДБА за управление на горските
територии, собственост на община Средец. Основният приоритет на новото
предприятие е да подобри икономическата стойност на горите чрез отгледни,
възобновителни и санитарни сечи, залесяване с подходящи видове, недопускане на
ерозионни процеси и нерагламентирани сечи.
Ръководството на общината очаква добри икономически резултати от дейността
на предприятието, което ще даде възможност за укрепване на финансовото състояние
на общината.
През 2012 г. от общинските горски територии e добита 29 000 м3. широколистна
и иглолистна дървесина, количество което нараства спрямо 2011 год. с 8 000 м3 или с
27,59 %.
7. Туризмът в общината се развива бавно, но успешно. Броят на пренощувалите
лица и приходите от нощувки се увеличават за периода 2007-2012 г. Към 2012 г. в
община Средец има общо 9 места за настаняване и средства за подслон, в това число –
2 мотела, 3 бунгала, 3 къщи и 1 Ловен дом с общо 104 легла. Броят на легловата база
нараства от 38 през 2007 г. до 104 през 2012 г.
8. Средната годишна работна заплата в Средец е с 47% по-ниска от средната за
страната, но нараства от 2 159 лева през 2008 г. на 2 836 лева през 2011 г. (или с
23,87%). В края на третото тримесечие на 2012 г. средната работна заплата в общината
е 483 лв. и е по-ниска в сравнение с тази в община Бургас - 678 лв. и тази в страната –
768 лв.
9. Общата икономическа криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно
на икономическото развитие и на финансовите резултати на предприятията. Приходите
от дейността, нетните приходи от продажби и печалбите намаляват.
Изминалата първа година от настоящия мандат беше съпътствана с редица
трудности, произтичащи от тежката икономическа и финансова криза в страната. Още в
началото на мандата бе направена оптимизация на общинската структура и
привеждането й в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Закона за държавния служител и други поднормативни актове.
Оптимизирана бе и цялостната организация на работа за обслужването на населението
и решаване на основни проблеми на гражданите на общината.
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Анализът на работата и резултатите през тази година от мандата дават
основание да направим обобщаващия извод: независимо от трудностите,
произтичащи от кризата, служителите от администрацията успяват да изпълняват
поетите ангажименти, да осигуряват сравнително добра финансова стабилност, да
реализират основни приоритети от Плана за развитие на общината.
Успоредно с това се налага и втория извод, че потребностите са значително
повече, че динамиката на развитието на общината ни поставя пред нови
предизвикателства, свързани с решаването на такива проблеми като развитие на
техническата инфраструктура, развитие на реалния сектор, трудовата заетост и
успешното приключване на големия брой спечелени инфраструктурни проекти,
финансирани от различни програми, действащи през настоящия програмен период.
Анализите на текущото състояние показаха, че община Средец се нуждае от
ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на
демографските проблеми, генериране на растеж и устойчиво развитие на
промишлеността, селското и горско стопанство, търговията, услугите и туризма.
Настоящата икономическа ситуация в страната е изключително неблагоприятна
и за бюджета на общината. Това наложи през годината да се осъществява ефективен
предварителен и последващ контрол на разходите за осигуряване на приоритетно
финансиране на определени дейности.
Независимо от влиянието на икономическата криза в Община Средец започна
реализацията на одобрени и финансирани проекти по различни програми, финансирани
от европейските финансови инструменти, Републиканския бюджет и бюджета на
общината. Това е израз на последователната политика на общинското ръководство за
изпълнение на целите от „Общинския план за развитие 2007 -2013” за постигане на
визията за развитие – Превръщане на община Средец в конкурентноспособна община
в Бургаски регион с високо качество на живот и утвърдена позиция като южна
граница на ЕС.
Изпълнението на мерките и дейностите за изграждане на техническата
инфраструктура на територията на общината продължава и през 2012 година.
Проекти, в процес на изпълнение и приключени през 2012 година със
средства от различни програми:

№
по
ред
1

1

Наименование на
проекта

Договорена
сума
(лева)

2
5
„За моя град – подкрепа
за устойчиво развитие:
Реконструкция
и
рехабилитация на пътна
настилка по бул. "Любен 1 114 520,00
Каравелов и прилежащите Приключен
улици,
ул.
"Братя
Миладинови"
и
ул.
"Полковник
Дичо
Петров" гр. Средец

Съфинансиране
(общ.
участие)
лева
6

няма

Екип по
подготовка на
проекта

Екип за
управление
на проекта

Период на
изпълнение
на проекта
от/до

7

8

9

инж.М.Чолакова
08.10.2010 М.Димитрова Консултантска
08.10.2013
Г.Стоянова
фирма

4

2

„Реконструкция на път
BGS2232/ІІІ-539, СредецРусокастро/ДюлевоДрачево
в
участъка 2 743 982,00
„Дюлево-Аврамов мост”
от км. 0+000 до км.
6+461,47”

3

„Водоснабдяване
на
малки населени места в
община
Средец
и 1 026 982,00
подобряване на социалнобитовите условия в тях”

4

„Странджа – Йълдъз:
Развитие
на
дребномащабна
инфраструктура
за 1 158 372,00
опазване на природното и
културното наследство в
трансграничната зона”

5

„За децата с отговорност:
Осигуряване на енергийна
ефективност в ОДЗ № 2
728 766,46
гр. Средец и ЦДГ с.
Приключен
Дебелт, допринасяща за
устойчиво развитие на
община Средец”

6

"Подкрепа
живот"

за

достоен

7

„Бъдеще сега: Създаване
на условия за социално
включване на децата в
община Средец”.

8

„Равен шанс: създаване на
социални предприятия в
община Средец”

9

През погледа на децата...

Проектът се
финансира
от АСП

800 000

251 977

50 139
Приключен

няма

инж.М.Чолакова
05.11.2010 М.Димитрова Консултантска
05.11.2013
Г.Стоянова
фирма

няма

инж.М.Чолакова
М.Димитрова
Г.Стоянова

няма

П. Шиварова А. П. Шиварова
Колеолова М. А.Колеолова
01.07.2011 Владева
М.
М. Владева
01.07.2013
Димитрова
М. Димитрова
инж.М.Чолакова М. Гъркова

109314,97

инж.Чолакова
инж.М.Чолакова инж. Гъркова
13.12.2010 Марияна
М.Димитрова
13.12.2012
Шиварова
Димитрова
Румяна
Георгиева
Райна
Миларева,
Петя Петкова,
01.11.2010 Лалка
30.09.2012
Бойчева,
Калинка
Цанева

няма

няма

няма

няма

Консултантска
фирма
20.12.2010 Г.Стоянова,
20.12.2013
Е.Митева,
Н.Гарджева,
Н.Каракостова

Шиварова
Р.Пейчева
Марияна
Димитрова
Л.Бойчева
Атанасова

П. Шиварова,
Р. Пейчева,
31.05.2011 М. Димитрова,
31.10.2013
Л. Бойчева,
П. Атанасова

Р. Миларева
Райна
Л. Бойчева
П.
Миларева
01.02.2012 Петкова
К. Лалка Бойчева 01.08.2013
Цанева
Петя Петкова
П. Шиварова
Р. Пейчева
М. Владева
Д. Кънчева

П. Шиварова
Р. Пейчева
М. Владева
Д. Кънчева
М. Джермова

01.10.2011 15.07.2012

5

ИМАМ

Проектът се
финансира
от АСП

10

„И
АЗ
СЕМЕЙСТВО”

11

„Почистване и укрепване
на коритото на река
Факийска в регулацията
на с. Факия, община
Средец за
предотвратяване на
наводнения”

12

„Доизграждане на
инж. М.Гъркова
М.Димитрова
канализационна мрежа и
инж.М.Чолакова
частична реконструкция 9 481 296,58 548 078,42
Инж.
Г. Стоянова
на водопроводната мрежа
А.Атанасова
А. Колеолова
в гр. Средец"

13

"ДЕУЛТУМ – ВРАТА
КЪМ ЗАГАДЪЧНАТА
СТРАНДЖА"

14

"Отгледни сечи във
високостъблени
насаждения и култури,
кастрене и горски
култури до 40 годишна
възраст в общински гори
на Община Средец”

15

"Закупуване на
специализирана горска
техника и оборудване за
нуждите на община
Средец"

16

Активна грижа:
Предоставяне на
социални услуги в
домашна среда в община
Средец BG051PO0015.1.04-0037

787 412,10

Р.Пейчева
Р.Димитрова

39 370,61

2 784 040,63 490 547,96

инж.М.Чолакова
М.Димитрова
Гена Стоянова

08.12.2011 30.10.2013

инж. Мариела
Гъркова
16.03.2012 М. Стойчева
16.03.2014
Г.Стоянова
Д.Павлова

16.01.2012 16.01.2015

Петя Шиварова Инж. И.Жабов
М.Димитрова
П.Шиварова 19.07.2012М.Владева
Кр.Костова
19.07.2014
Кр. Костова
Мира Владева

61 398,40

Консултантска
фирма

Инж. Стоянов
Маргарита
07.12.2012 –
Стойчева
07.06.2014
Д.Станчева

195 850,00

Консултантска
фирма

Инж. Стоянов
Маргарита
07.12.2012 –
Стойчева
07.06.2014
Д.Станчева

няма

Райна
Миларева
Лалка Бойчева
Петя Петкова
Николина
Русенова

17 месеца
от датата на
Искането за
авансово
плащане
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Трансграничен културен
1 563 450,30
център за деца

няма

Шиварова
Димитрова
Владева
Кънчева

Инж. Жабов
Шиварова
Владева
Кънчева

14.12.2012 –
14.12.2014

18

Традиционна култура
отвъд граници

няма

Шиварова
Б. Петков

Б. Петков

01.07.201101.07.2012

ОБЩО:

153 496,00

373 100,00

193 863,76

55 173
Приключен

23 266 570,83 1 444 560,30
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ІІ. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.
Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в Общинския план
за развитие за 2012 година, е следното:
ПРИОРИТЕТ I. Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез
създаване на благоприятни условия и подходяща бизнес среда.
Изключително важно за развитието на община Средец е воденето на политика,
чийто резултат е подобряване на жизнената среда, развитие на устойчив туризъм,
запазване на естествената околна среда, целесъобразно използване на местния
природен ресурс и повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на ВЕИ.
Ежегодно се актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост, където са включени и терени, предоставяни за развитие на
икономиката в общината.
За по-доброто икономическо развитие на общината е необходимо да се обърне
специално внимание и институционална подкрепа за развитието на земеделието,
услугите и туризма. Необходимо е също така да се засили рекламирането на
икономическия ресурс на общината чрез медии, публикации, участие в борси,
самостоятелно и в партньорство с представителите на местния бизнес.
Изпълнени дейности през 2012 г.:
Специфична цел I.2. Подпомагане развитието на селското стопанство и горския
сектор, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, развитие на алтернативни
форми на земеделие и добавяне на стойност към първичните земеделски и горски
продукти.
МЯРКА І.2.1. Балансирано управление на горите.
Дейност: ІІ. Отгледни сечи:
1. Проект "Отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури, кастрене и
горски култури до 40 годишна възраст в общински гори на Община Средец" по
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. мярка 122 "Подобряване на
икономическата стойност на горите" на стойност 153 496,00 лв. Проектът е в процес на
изпълнение.
2. Одобрен проект "Закупуване на специализирана горска техника и оборудване
за нуждите на община Средец" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013
г. мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите". Стойност на
проекта 373 100,00 лв.
Дейност: V. Строителство
Подаден проект "Превенция на горските територии на община Средец от
пожари" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. мярка 226
"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на привантивни дейности" на
стойност 344 001,8 лв. Проектът е в процес на оценка.
Дейност: ІV. Възобновителни сечи
Подаден за финансиране проект "Възстановяване на горски потенциал на гори,
пострадали от природни бедствия в ОГТ на Община Средец" от Програма за развитие
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на селските райони 2007-2013 г. мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности" на стойност 114 005,33 лв. Проектът е в процес на
оценка.
МЯРКА І.2.2. Развитие на биологично земеделие и агролесовъдство
Дейност: ”Възстановяване и създаване на трайни насаждения от семкови и
костилкови трайни насаждения”
През 2012 г. е създадено трайно ябълково насаждение на площ от 2,000 дка в
землището на с.Белила.
Дейност: ”Създаване на пчелини”
На територията на община Средец е увеличен броя на пчелните семейства със
270 броя в землището на с.Драчево, с.Суходол, с.Пънчево, с.Дебелт.
Дейност: ”Създаване на трайни насаждения от черупкови видове”
През отчетния период са създадени трайни насаждения от черупкови видове
общо на площ от 116,593 дка, в т.ч.:
- 7,790 дка орехи в землището на с.Момина Църква;
- 12,700 дка орехи в землището на с.Орлинци;
- 8,265 дка орехи в землището на с.Загорци;
- 10,117 дка орехи в землището на с.Г.Ябълково;
- 22,489 дка орехи в землището на с.Зорница;
- 6,000 дка орехи в землището на гр.Средец;
- 14,231 дка бадеми в землището на с.Дебелт;
- 35,001 дка бадеми в землището на с.Малина.
Дейност: по ”Създаване на ферма за племенни животни- говеда и овце,
месодайно и млечно направление”
В с.Дюлево е създадена ферма за 50 бр. дойни крави от порода ” Холщайнфризийско говедо”.
Дейност: ”Разширяване на оранжерийното и полско зеленчукопроизводство”
В землището на гр.Средец, с.Белила и с.Дюлево са разширени площите заети с
полско зеленчукопроизводство.
Дейност: ”Консултантски услуги за земеделските производители”
Провеждани са регулярни кампанийни работни срещи за консултации на
земеделските производители, регистрирани на територията на община Средец,
организирани от Общинска служба ”Земеделие” гр.Средец, Областната служба за
съвети в земеделието гр.Бургас, МЗХ и община Средец.
През 2012 година е подписано споразумение за съвместно сътрудничество
между община Средец, създадената ”Асоциация на животновъдите в Странджа” и
Сдружение РАМП Средец за подпомагане и развитие на отрасъл ”Животновъдство” на
територията на община Средец.
Дейност: „Сертифициране на земеделската продукция”
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Сертифицирано е производството на 22,489 дка орехово насаждение в
землището на с.Зорница и гр.Средец, на 20,000 дка лешниково насаждение в землището
на с.Дюлево и 953,000 дка зърнено-житни култури на територията на с.Драчево.
Дейност: ”Възстановяване и реконструкция на животновъдни обекти”
В две животновъдни ферми в с.Драчево и с.Загорци са изградени
торохранилища, съгласно приета Програма от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите
зони /нитратна директива/.
Дейност: „Създаване на ферми с месодайно направление в говедовъдството,
птицевъдството, зайцевъдството и овцевъдството”
През 2012 година са създадени две животновъдни ферми с месодайно
направление- в с.Момина Църква за отглеждане на 30 бр. говеда и в гр.Средец за 15
броя говеда.
Цел 3
Активизиране и задълбочаване на международното и трансграничното
сътрудничество. Привличане на вътрешни и външни инвестиции.
Мярка: Културен обмен с Републики Турция, Румъния и Сърбия.
Дейност: „Възстановяване на традиционни за общината занаяти и превръщането
им в туристически продукт”.
В процес на изпълнение проект „Странджа – Йълдъз:
Развитие на
дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културното
наследство в трансграничната зона” по Приоритетна ос 2: Повишаване на
качеството на живота, Мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата,
историческото и културно наследство по Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Турция. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 158 372 лв.
Дейност: „Задълбочаване на трансграничното сътрудничество с република
Турция”.
1. Подадено проектно предложение „Среща на култури по европейски начин” по
Програма за трансгранично сътрудничество БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ (ИПП) №
2007CB16IPO008 – 2011–2 Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”
на стойност 706 542,46 евро. Проектът не е одобрен.
2. Проектът „Трансграничен културен център за деца” на стойност 799 379,47
евро по Програмата „Трансгранично сътрудничество БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ е подаден
за финансиране в началото на 2012 г. Сключен е договорът за безвъзмездна финансова
помощ на 14.12.2012 г.
3. Община Средец е партньор в проект „Традиционна култура отвъд граници” по
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Крайният срок за
изпълнение на проекта е 01.07.2012 г. Стойността на дейностите от българска страна е в
размер на 55 173 лв.
Цел 4 Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм – селски,
аграрен, културен, ловен и др. като се използва потенциала на Черноморието.
Мярка: Формиране на местен туристически продукт.
Дейност: „Реконструкция на археологическа база Деултум с. Дебелт”.
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В процес на изпълнение проект „ДЕУЛТУМ - ВРАТА КЪМ ЗАГАДЪЧНАТА
СТРАНДЖА” на стойност 2 784 040,63 лв. по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”
Операция 3.1 BG161РО001/3.1-03/2010 „Подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура”.
ПРИОРИТЕТ ІI. Опазване и подобряване качеството на околната среда и
създаване на подходяща инфраструктура, допринасяща развитието на бизнеса и
подобряване качеството на живот.
За да се изпълнява приоритет 2 от „Общинския план за развитие 2007 -2013 г.” е
необходима подкрепата и нагласата на местната власт да създава условия,
стимулиращи развитието на бизнеса във всички области, но най-вече в сферата на
селското стопанство. Необходимо е привличане на инвестиции и инвеститори за
изграждане и развитие на общината, чрез използване на природните ресурси, както и
търсене на външно финансиране чрез европейските финансови инструменти и други
донори.
Дейност „Водоснабдяване на с. Росеново”.
За подобряване качеството на живот на населението, освен изграждането на
техническата инфраструктура, важно място заема и предоставянето на различни
социални услуги. В тази връзка служители от администрацията разработиха интегриран
проект „Водоснабдяване на малки населени места в община Средец и подобряване
на социално-битовите условия в тях”. Проектът е на стойност 1 026 982 лв. и е в
процес на изпълнение.
Дейност „Канализация улици гр. Средец”
За подобряване на жизнената среда и осигуряване на високо качество на живот,
основен и жизнено важен е въпросът, свързан с доизграждане на техническата
инфраструктура – улична мрежа на Средец, благоустрояване на съществуващи улици в
населените места от общината; подмяна на остарялата водопроводна мрежа и
изграждането на канализационни мрежи в съставните населени места на общината. За
целта приоритетно се подготвиха и стартираха проекти в сферата на водоснабдяването
и канализацията.
1. През 2011 г. Община Средец кандидатства за безвъзмездна финансова
помощ с проект „Доизграждане на канализационна мрежа и частична
реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Средец" пред УО на Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът е на стойност 9 481 296,58 лв. и
неговото изпълнение продължава, като крайният срок е 26.01.2015 г.
Дейност „Благоустрояване ул. „Любен Каравелов”
1. За да се подпомогне развитието на град Средец, с цел превръщането му в
привлекателен, устойчив и достъпен общински център, действащ като двигател за
повишаване конкурентноспособността на селата от района бе разработен, спечелен и
успешно приключен проет „За моя град – подкрепа за устойчиво развитие:
Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка по бул. "Любен Каравелов и
прилежащите улици, ул. "Братя Миладинови" и ул. "Полковник Дичо Петров"
гр. Средец. Размерът на верифицираните разходи от Държавен фонд „Земеделие”
възлизат на 1 141 520,00 лв.
Дейност „Рехабилитация общински пътища”
• Друг изпълняван проект по Програмата за развитие на селските райони е
„Реконструкция на път BGS2232/ІІІ-539, Средец-Русокастро/Дюлево-Драчево в
участъка „Дюлево-Аврамов мост” от км. 0+000 до км. 6+461,47”. Стойността на
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проекта е в размер 2 743 982,00 лв. и неговото изпълнение трябва да приключи найкъсно до 05.11.2013 година.
Ремонтирани общински пътища с капиталови средства:
1. Основен ремонт на път BGS2242/ІІІ-908, м. Босна – п.к. ІІ-79/-Г.Буково –
Кирово–Граничар на стойност 40 000,00 лв.
2. Основен ремонт на път BGS2235/ІІ-79, Г. Крушево-Средец-Факия-Г.
Ябълково на стойност 90 000,00 лв.
3. Основен ремонт на път BGS3240 и BGS2241/Средец-Белила-Проход-Бистрец
на стойност 11 490,00 лв.
4. Основен ремонт на път BGS2234 ІІ-79 Сливово-С.Камене-Гранитец и път
BGS3233 ІІІ 908 – Богданово – 50 000 лв.
Дейност „Саниране сградата на ОДЗ – 2 ГР. СРЕДЕЦ”
Дейност „Саниране сградата на ЦДГ „ДЪГА” С. ДЕБЕЛТ”
Отчитайки обстоятелството, че околната среда и проблемите, свързани с
нейното опазване, имат пряка връзка с човешкото здраве и с качеството на живот на
хората, и като такива представляват значителен обществен интерес, Община Средец
разработи и получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 20072013 г.” в размер на 728 766,46 лв. за проект „За децата с отговорност: Осигуряване
на енергийна ефективност в ОДЗ № 2 гр. Средец и ЦДГ с. Дебелт, допринасяща за
устойчиво развитие на община Средец”. Обновяването на образователните институции
на територията на общината спомага за подобряване качеството на живот на
местното население чрез предоставяне на по-добри условия за качествено провеждане
на учебно-възпитателния процес и равнопоставеност в бъдещо участие на трудовия
пазар. Проектът е успешно изпълнен.
Дейност „Провеждане на национален Странджанско-тракийски събор
„Фолклорен венец БОЖУРА”.
Ежегодно през месец май се провежда Националният Странджанско-тракийски
събор „Фолклорен венец божура”.
В Приложение 3 са описани проектите, чието изпълнение стартира през 2012 г.

ПРИОРИТЕТ IІІ. Усъвършенстване на административното обслужване и
създаване на подобрена институционална среда.
Цел 2. Внедряване на съвременни компютърни технологии.
Дейност: Внедряване и подмяна на съществуващ софтуер и хардуер в
съответствие с изискванията на ЕС.
Администрацията е модернизирана с нови компютърни конфигурации,
съвременни принтери и компютърна техника. Повишено е нивото но софтуера и базите
данни.
Цел 3. Систематично обучение и повишаване квалификацията на служителите.
Дейност: Модернизиране на Интернет страници, създаване на културен сайт.
През м. юли 2012 г. е качена в Интернет пространството модернизирана
страница на община Средец, която непрекъснато се развива и обновява.
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Дейност: Повишаване на административния капацитет
Центърът за административно обслужване преместен в ново помещение. Част от
старото офис-оборудване подменено с ново.
Успешно се реализират проекти в сферата на информационните технологии.
Поддържа се функционирането на зона със свободен Интернет.
Обучени служители от администрацията – 31 души.

ПРИОРИТЕТ IV. Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на
социалните различия.
Цел 1. Създаване на условия, адекватни на съвременните изисквания за
образование и възпитание на децата.
Дейност: Саниране сградата на ОДЗ - 1
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Бъдеще сега:
Създаване на условия за социално включване на децата в Община Средец”. Стойност
на проекта 800 000 лв. и период на изпълнение на проектните дейности 31.05.201131.10.2013 г.
Цел 2. Създаване на условия за задържане на младите хора в общината и на
условия за реализацията им.
Дейност: „Борба с младежката безработица чрез програми за професионална
ориентация”
Дейност: „Включване на младежи като бенефициенти в програми за заетост”
Оказана подкрепа и осигурен достъп до обучение и социални услуги за лица в
неравностойно положение.
С цел намаляване на голямата безработица и през изминалата 2012 година
продължи действието на традиционната за община Средец Национална програма „От
социални помощи към заетост”. Назначавани на работа са безработни лица и в
дейности, финансирани по различни програми за заетост, както следва:
- Национална програма „От социални помощи към заетост” – 10 безработни за
период 01.03.2012 – 30.11.2012 г.;
- Аварийни дейности – 8 д. за период 25.10.2011 – 31.03.2012 г. и 8 д. за период
01.12.2011 - 31.12.2012 г.
Мерки по Закона за насърчаване на заетостта – 4 д.
Цел 3. Намаляване на трайната безработица и прилагане на специални мерки и
програми за хора в неравностойно положение и доизграждане модел на
мултиетническо общество.
Дейност: „Включване на трайно безработни в програмата „От социални
помощи към осигуряване на заетост”
Национална програма „От социални помощи към заетост” – 10 безработни за
период 01.03.2012 – 30.11.2012 г.
Дейност: Включване на младежи като бенефициенти в програми за заетост.
Одобрен проект „Равен шанс: създаване на социални предприятия в община
Средец” по ОП „Развитие на човешките ресурси” Процедура BG051PO001-5.1.02
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„Нови възможности”, Приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на
социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната
икономика”. Проектът е на стойност 251 976,87 лв. с период на изпълнение на
проектните дейности 01.02.2012 - 01.08.2013 г.
Мярка: Обогатяване на дейността в посока надграждане и привеждане на
предлаганите социални услуги в съответствие с европейските и световни стандарти и
модели с цел максимално и добро обслужване на населението и осигуряване на
достойно съществуване.
Одобрен проект и сключен договор за финансиране на проект „Активна грижа:
Предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Средец” бюджетна линия
BG051PO001-5.1.04-0037 по ОП “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 5 –
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на
интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика” Име на схемата: "Помощ в
дома".
Цел 4.
Подобряване на съществуващата материално-техническа база и
структура на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта
и тяхното усъвършенстване в съотвествие с националните и европейски стандарти.
Дейност: Основен ремонт на градски стадион.
Извършени ремонтни дейности по фасадата на сградата, съблекалните и
санитарните помещения; подменена оградна мрежа; подменени счупени седалки.
Дейност: Развитие на детски спортни клубове.
През 2012 г. бе създаден Детски футболен клуб „Звездичка”.
Дейност: Развитие на клубните спортни форми.
През изтеклата година спортните клубове, регистрирани на територията на
община Средец, са финансирани от общинския бюджет, както следва:
- футболен клуб – 50 000,00 лв.
- волейболен клуб - 20 000,00 лв.
- борба – 15 000,00 лв.
- корабомоделизъм . 10 000,00 лв.
Дейност: Развитие на масовия спорт.
През годината са проведени турнири по футбол, волейбол, тенис на маса, белот
и шахмат. Проведени: Национален събор по борба „Продан Гарджев”, детски спортен
карнавал, детски футболен турнир „Звездичка”, състезание „Млад огнеборец”.
Направена презентация пред ученици от спорта „Ръгби”.
Дейност: Повишаване професионалната квалификация на кадрите с
включването им в различни форми на обучение, с оглед по-доброто и качествено
обслужване на населението.
Извършено обучение от лектори от ФОЗ към МУ София с цел набиране на
кредитни точки, необходими за сертифицирането на медицинските специалисти.
Дейност: Подобряване МТБ на МБАЛ ЕООД гр. Средец с цел осигуряване на
здравно обслужване с определени стандарти и доказана ефективност.
Дофинансиране на МБАЛ Средец:
- текуща субсидия – 38 000 лв.
- поддръжка на рентгенов апарат – 26 050,00 лв.
Еднократна помощ на МЦ-1 Средец гр. Средец – 5 000 лв.
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Дейност: Превенция срещу наркомания алкохолизъм и насилие.
Медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и
училищата в общината имат заложени в плановете си за здравно-образователна
дейност теми за превенция срещу наркомания, алкохолизъм и насилие. Работи се както
с учениците, така и с родителите на децата. Създаден БМЧК с активно участие на
ученици от СОУ „Св.св. Кирил и Методий” и ПГМССЕ гр. Средец, които съвместно с
НПО „Нашето време” отбелязаха Световния ден за борба със СПИН – 1 декември.
Дейност: Проучване и възстановяване на ромските обичаи.
Ромската група към Община Средец участва в мероприятия, организирани от
общината и Читалище „Пробуда”, а също и участие в етно-фестивали в с. Лозарево,
обл. Бургас.
Дейност: Въвеждане на информационно обслужване в градската библиотека.
В информационната база-данни на библиотеката са въведени 5 000 библиотечни
единици и 4 000 статии от периодичния печат. По програма „Глобални библиотеки” са
регистрирани 224 потребители с 3 800 посещения в годината. В Детски отдел на
библиотеката е оборудвано едно работно място с компютър за потребители на
Интернет.
Дейност: Съхраняване и развитие на всички форми на художествена
самодейност.
И през изминалата година продължават дейността си:
- Детски танцов състав „Перуника”;
- Детско-юношески танцов състав „Искрици”;
- Младежки танцов състав „Странджанска жарава”;
- Детска театрална школа „Барбарони”;
- Мъжка битова група „Средец”;
- Оркестър „Средец”.
Дейност: Развитие на детските музикални школи по гайда, тамбура, гъдулка,
народно пеене и народни танци, и създаване на други.
Продължават дейността си и школите по: гайда, тамбура, китара, народно пеене,
характерни и народни танци.
Дейности, подпомагани от Агенция за социално подпомагане чрез:
1. Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда
по проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.
Продължава действието на проекта и през 2012 г. Неговата обща стойност е 34
999 999,93 лв. за цялата страна и осигурява предоставяне на първи етап на социална
услуга „Личен асистент” и на втори етап заетост на лица с увреждания.
2. Проект „И аз имам семейство”, финансиран по ОП “Развитие на човешките
ресурси” Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
"ПРИЕМИ МЕ"
Бюджетна линия BG051РО001-5.2.11.
Проектните дейности стартират на 08.12.2011 г. и продължават и през 2012 г.
Дейности, подпомагани от Агенцията по заетостта:
1. ОП „ Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-1.1.03 “Нов избор –
развитие и реализация”.
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Назначени на работа в община Средец 200 безработни лица на следните
длъжности:
- работник поддръжка сгради – 28 бр.;
- работник поддръжка пътища – 22 бр.
- градинари – 106 бр.
- техник-еколог – 20 бр.
- работник строителство – 24 бр.
2. НП „Старт в кариерата”
Назначени на работа в община Средец 2 безработни лица.
2. „Програма за хора с увреждания”.
Назначени на работа в община Средец 3 безработни лица.
Дейност: „Провеждане на
„ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА”.

национален

Странджанско

тракийски

събор

Ежегодно през месец май се провежда Националният Странджанско-тракийски
събор „Фолклорен венец божура”. През 2012 г. бе проведен 20-годишният юбилеен
събор с участието на лауреати от минали години и гостуващи изпълнители и състави.
ПРИОРИТЕТ 5 Предприемане на действия за предотвратяване на бедствия от
наводнения и пожари в община Средец
Дейност: Почистване и укрепване на преминаващите реки и дерета в с. Факия.
Изпълнява се проект „Почистване и укрепване на коритото на река Факийска в
регулацията на с. Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения” на
стойност 787 412,10 лв. Проектът се финансира по ОП "РР" - Операция 4.1
BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения в 178 малки общини”. Срок за изпълнение: 16.03.2012 - 16.03.2014 г.
ІІІ. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие;
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
Със заповед № 478 от 13.08.2010 год. на кмета на община Средец е назначена
Постоянна работна група, която разработи Индикатори за оценка на реализацията на
Плана за развитие, по които се извършва оценка на ефективността му всяка година.
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
Основен проблем възникнал през годината е финасово-икономическата криза,
която попречи да бъдат реализирани в пълен обем предвидените дейности.
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на
които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е
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принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който ще
се публикува на страницата на общината в Интернет.
В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2013 г. ще бъдат
предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч.
периодични информационни кампании сред целевите групи.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и
екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и
заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на
ОПР.
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план
за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
За повишаване степента на изпълнимост и приложимост на ОПР предлагаме
следните мерки:
• съгласуване на плана с оперативните програми, като източници на средства, с
Областнатa стратегия за развитие на област Бургас 2005-2015 г., Междинна оценка за
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Бургас; Актуализиран
документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Югоизточен район 20102013 г.
• подобряване на оперативността и изготвяне на Програма за реализация на ОПР
за оставащия период на неговото действие до 2013 г. с конкретни проекти, срокове и
отговорници.
д)
мерките
за
прилагане
принципа
на
партньорство;
Необходимо е насърчаване и подобряване на партньорството и координацията с
местните НПО и бизнеса, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните
насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за
развитие 2007-2013 г.
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
Този доклад представя резултатите от първата междинна оценка (МО) на
Общинския план за развитие (ОПР) на община Средец в 2007-2013 г., изготвена в
изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Целта на
настоящата междинна оценка е да осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община
Средец през периода 2007-2010 г., да направи препоръки за подобряване на
управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране
на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.

ІV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението
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Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на
ОПР и докладът за отчетната 2012 г. дават основание да се направят следните
изводи:
В Община Средец е създадена организация за прилагане и изпълнение на
Общински план за развитие (ОПР) от гледна точка на планирани и реализирани
проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно напредъка в
изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. През настоящия програмен период
общинската администрация се е възползвала от почти всички възможности за
кандидатстване с проекти за привличане и усвояване на средства от европейски
фондове и различни други финансови инструменти. Общината е натрупала сериозен
опит в разработване на проекти, но все още административен капацитет за тяхното
управление и отчитане не е на нужното ниво. Разработен е добър механизъм за избор
на приоритетни за целевата територия проекти и дейности.
Общинската администрация следи за всички възможни европейски и български
програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти,
дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на ОПР. Преди изготвянето
на всяко проектно предложение, същото се предоставя за съгласуване с Общински
съвет Средец и единствено след определяне на проекта, като значим и приоритетен за
общината се започва неговото изготвяне.
В резултат от наблюдението на изпълнението на Общинския план 2007-2013 г.
се налагат следните

И З В О Д И:
1. През 2012 г. продължи започната реализация на значителен брой дейности за
подобряване условията за живот, естетизацията на селищната среда и качеството на
живот чрез изграждане на базисната техническа инфраструктура.
2. В резултат на икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови
инвестиции в града и селата от общината.
3. Подобрява се значително базисната транспортна инфраструктура в гр.
Средец и общината. Според финансовите възможности на общината са извършени
ремонтни дейности - изкъртване и полагане на нови асфалтови настилки на улици в
града и на четвъртокласната пътна мрежа.
4. Необходимо е Общинска администрация да създаде едно компетентно звено
за реализирането на спечелените проекти по различните програми. Целта е около това
звено да се привличат нови служители от администрацията с цел повишаване на
капацитета й по управлението на одобрените проекти.
5. Наложително е да се ускори изпълнението на дейностите по одобрените
проекти, поради наближаване на крайните срокове.
6. Подобряват се условията за развитие на спорта и отдиха на територията на
общината.
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7. Извършена е подготовка от общинска администрация за усвояване на
средства от европейските фондове, като през годината са разработени и подадени за
финансиране 9 бр. проекти на обща стойност 4 123 794,09 лв.
8. Реализирани са голям брой културни и спортни мероприятия, допринасящи
за утвърждаването на традициите в общината.
9. Относителният дял на реализираните дейности спрямо заложените в
Общинския план за развитие 2007-2013 г. е около 46,19 %.

Приложения: Приложение 2, Приложение 3, Справка за изпълнените дейности
през 12.2012 г. в община Средец, финансирани по Капиталовата програма.

ИЗГОТВИЛ:

ОДОБРИЛ:

инж. Маргарита Чолакова
Директор на дирекция „Икономическо
развитие, земеделие и гори и УЕПП”

инж. Иван Жабов
Кмет на Община Средец
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