ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за 2012 г.

Приложение 2

ПО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г.
I.

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез създаване на благоприятни условия и
подходяща бизнес среда.

ПРИОРИТЕТ 1

Цел 1

Стимулиране създаването и развитието на малки и средни предприятия и подпомагане на съществуващите с
цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и разнообразяване на селската икономика, за развитието
на нови иновационни дейности. Приобщаване на бизнеса към проблемите на регионалното и местно
развитие.

Цел 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.

Цел 3

Активизиране и задълбочаване на международното и трансграничното сътрудничество. Привличане на
вътрешни и външни инвестиции.

Цел 4

Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм – селски, аграрен, културен, ловен и др. като се
използва потенциала на Черноморието.

Опазване и подобряване качеството на околната среда и създаване на подходяща инфраструктура, допринасяща
развитието на бизнеса и подобряване качеството на живот.
ПРИОРИТЕТ 2

Цел 1

Подобряване управлението на отпадъците в общината.

Цел 2

Запазване на екологичния баланс и опазване на биоразнообразието.
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Цел 3

Рехабилитация на пътната мрежа в общината.

Цел 4

Водоснабдяване на част от населените места и рехабилитация на съществуващата, остаряла водопреносна
мрежа. Изграждане на канализационна мрежа.

Цел 5

Увеличаване плътността и качеството в телекомуникацията и цифровизацията на общината и използване
на оптични технологии, използване на възобновяеми енергийни източници.

Цел 6

Подкрепа на екологосъобразни производства и технологии.

Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на подобрена институционална среда.

ПРИОРИТЕТ 3

Цел 1

Автоматизиране на дейностите, чрез създаване на е-община

Цел 2

Внедряване на съвременни компютърни технологии.

Цел 3

Систематично обучение и повишаване квалификацията на служителите.

Цел 4

Развитие на партньорство между граждани и местна власт.

Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на социалните различия.

ПРИОРИТЕТ 4

Цел 1

Създаване на условия адекватни на съвременните изисквания за образование и възпитание на децата.

Цел 2

Създаване на условия за задържане на младите хора в общината и на условия за реализацията им.

Цел 3
Цел 4

Намаляване на трайната безработица и прилагане на специални мерки и програми за хора в неравностойно
положение и доизграждане модел на мултиетническо общество.
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.
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ІІ.

ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ
Наименование на проекта

Година

Дейност по години

Извършено/постигнати резултати през
2012 г.

ПРИОРИТЕТ 1
Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез създаване на благоприятни условия и
подходяща бизнес среда.
Цел 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.
Създадено
трайно
ябълково
насаждение на площ от 2,000 дка в
землището на с.Белила.

МЯРКА І.2.2. Развитие на биологично земеделие и
агролесовъдство
2012

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
Дейност: ”Възстановяване и
създаване на трайни насаждения с.Орлинци;
- 8,265 дка орехи в землището на
от семкови и костилкови трайни
с.Загорци;
насаждения”
- 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.
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2011

2012

2011

2011

2012

Дейност:
пчелини”

„Създаване

На територията на община Средец е
на увеличен броя на пчелните семейства
със 270 броя в землището на с.Драчево,
с.Суходол, с.Пънчево, с.Дебелт.

Дейност по „Създаване на
ферма за племенни животни говеда и овце, месодайно и
млечно направление”
Дейност
„Разширяване
на
оранжерийното
и
полско
зеленчуко-производство”

В с.Дюлево е създадена ферма за 50 бр.
дойни крави от порода ” Холщайнфризийско говедо”.

В землището на гр.Средец, с.Белила и
с.Дюлево са разширени площите заети с
полско зеленчукопроизводство.
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
Дейност „Консултантски услуги Средец.
земеделските производители”
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
земеделската продукция”

на Сертифицирано е производството на
22,489 дка орехово насаждение в
землището на с.Зорница и гр.Средец, на
20,000 дка лешниково насаждение в 4

землището на с.Дюлево и 953,000 дка
зърнено-житни култури на територията
на с.Драчево.

2012

Дейност „Възстановяване и
реконструкция
на
животновъдни обекти”

2012

Дейност „Създаване на ферми с
месодайно
направление
в
говедовъдството,
птицевъдството, зайцевъдството
и овцевъдството”

2012

Дейност: ІІ. Отгледни сечи

2012

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/.
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.
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.
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 лв.
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2012

Дейност: V. Строителство

2012

Дейност: ІV. Възобновителни
сечи

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.
Подаден за финансиране проект
"Възстановяване на горски потенциал
на гори, пострадали от природни
бедствия в ОГТ на Община Средец" от
Програма за развитие на
селските
райони 2007-2013 г. мярка 226
"Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на привантивни дейности"
на стойност 114 005,33 лв. Проектът е в
процес на оценка.

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.

2009

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, 6
природата, историческото и културно
наследство
по
Програмата
за

финансова помощ в размер на
1 158 372 лв.

2012

2011

Подадено
проектно
предложение
„Среща на култури по европейски
начин” по Програма за трансгранично
сътрудничество
БЪЛГАРИЯ
–
Дейност „Задълбочаване на ТУРЦИЯ (ИПП) № 2007CB16IPO008 –
трансграничното
2011–2
Приоритетна ос 2:
сътрудничество с република „Повишаване на качеството на живота”
на стойност 706 542,46 евро. Проектът
Турция”
не е одобрен.
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 договорът за
безвъзмездна финансова помощ на
14.12.2012 г.
Приключен
проект
„Традиционна
култура отвъд граници” по Програмата
за
трансгранично
сътрудничество
България-Турция, в който Община
Средец е партньор. Срокът за
изпълнение на проекта: 01.07.201101.07.2012 г. Стойност на дейностите от
българска страна - 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
продукт.

на

местен

туристически

2012

Дейност „Реконструкция на В процес на изпълнение проект
археологическа база Деултум с. „ДЕУЛТУМ
ВРАТА
КЪМ
Дебелт”.
ЗАГАДЪЧНАТА СТРАНДЖА” на
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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 2 Опазване и подобряване качеството на околната среда и създаване на подходяща инфраструктура, допринасяща
развитието на бизнеса и подобряване качеството на живот.
Цел 1 Подобряване управлението на отпадъците в общината.

Мярка: Водоснабдяване на част от населените
места и рехабилитация на съществуващата, остаряла
водопреносна
мрежа.
Изграждане
на
канализационна мрежа.

2010

За подобряване качеството на живот на
населението, освен изграждането на
техническата инфраструктура, важно
място заема и предоставянето на
Дейност „Водоснабдяване на с. различни социални услуги. Одобреният
Росеново”
интегриран проект „Водоснабдяване
на малки населени места в община
Средец и подобряване на социалнобитовите условия в тях” е в процес на
изпълнение. Период на изпълнение на
проекта 20.12.2010 - 20.12.2013 г.

Цел 2 Запазване на екологичния баланс и опазване на биоразнообразието

Цел 3.

Рехабилитация на пътната мрежа в общината.

2010

Дейност „Благоустрояване ул. Проектът „За моя град – подкрепа за
„Любен Каравелов”
устойчиво развитие: Реконструкция и
рехабилитация на пътна настилка по
бул. "Любен Каравелов и прилежащите 8
улици, ул. "Братя Миладинови" и ул.

"Полковник Дичо Петров" гр. Средец”
по мярка 322 от ПРСР на стойност
1 141 520,00 лева е изпълнен успешно.

2010

Продължава изпълнението на проект
„Реконструкция на път BGS2232/ІІІ539,
Средец-Русокастро/ДюлевоДрачево в участъка „ДюлевоДейност
„Рехабилитация Аврамов Мост” От Км. 0+000 До Км.
общински пътища”
6+461,47” По Програмата за развитие
на селските райони Мярка 321
„Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони”.
Стойност на проекта 2 743 982 лв.

2012

Дейност: Реконструкция път ІІІ-796- Вълчановско ханчеБосна/Визица-път
Е87Кондолово-Царево/ - 4км.

2012

Дейност: Освежаване път ІV Основен ремонт на път BGS2235/ІІ-79,
– 79-042 – р-н с.Факия – Г. Крушево-Средец-Факия-Г. Ябълково
с.Г.Ябълково - 16км.
на стойност 90 000,00 лв.

2012

Дейност: Освежаване път ІV
– 79-504 – с.Бистрец –
гр.Средец (с.Бистрецс.Кубадин-гр.Средец) - 21км.

Основен ремонт на път BGS3240 и
BGS2241/Средец-Белила-ПроходБистрец на стойност 11 490,00 лв.

2012

Дейност: Освежаване път IV79-035 - разклон с.Сливоворазклон с.Гранитец -12км.

Основен ремонт на път BGS2234 ІІ-79
Сливово-С.Камене-Гранитец и път
BGS3233 ІІІ 908 – Богданово – 50 000
лв.

Основен ремонт на път BGS2242/ІІІ908, м. Босна – п.к. ІІ-79/-Г.Буково –
Кирово–Граничар на стойност 40 000,00
лв.

Цел 4.
Водоснабдяване на част от населените места и рехабилитация на съществуващата, остаряла водопреносна мрежа. Изграждане
на канализационна мрежа.
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2011

1. Измина една година от стартиране
на
изпълнението
на
проект
„Доизграждане на канализационна
мрежа и частична реконструкция на
водопроводната мрежа в гр. Средец"
по Оперативна програма „Околна среда
Дейност „Канализация улици 2007-2013 г.”. Проектът е на стойност 9
481 296,58
лв. Крайният срок за
гр. Средец”
изпълнение на проектните дейности е
26.01.2015 г.
2. Изградена канализация на ул.
„Дружба” на стойност 21 844,28 лв.
3. Изградена канализация на ул. „Г.
Кирков” на стойност 24 122,23 лв.

2012

Подменена водопроводна мрежа по
улиците: Тунджа, Витоша, Рила,
Дейност
Подмяна
Спартак, Странджа, П.Д.Петков, Кирил
водопроводна мрежа община
и Методий, Осми март, Охрид,
Средец
Перущица, Мересев, Мичурин, Л.
Каравелов, Добруджа.

ПРИОРИТЕТ 3. Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на подобрена институционална среда.
Цел 2. Внедряване на съвременни компютърни технологии

2012

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.
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Мярка: Автоматизиране
създаване на е-община.

на

дейностите,

чрез

2012

Дейност: Модернизиране на
Интернет страници, създаване
на културен сайт.
Дейност:
Повишаване
на
административния капацитет

Мярка: Обучение на кадрите

ПРИОРИТЕТ 4
Цел 1.

2012

През м. юли 2012 г. е качена в
Интернет
пространството
модернизирана страница на община
Средец, която непрекъснато се развива
и обновява.
Центърът
за
административно
обслужване
преместен
в
ново
помещение. Част от старото офисоборудване 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.

Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на социалните различия

Създаване на условия, адекватни на съвременните изисквания за образование и възпитание на децата.

Мярка: Подобряване на съществуващата МТБ

Мярка: Подобряване на съществуващата МТБ

2010

На 15.11.2012 г завърши изпълнението
на
проект „За децата с отговорност:
Саниране сградата на ОДЗ – 2
Осигуряване на енергийна ефективност
Саниране сградата на ЦДГ с. в ОДЗ № 2 гр. Средец и ЦДГ с. Дебелт,
Дебелт
допринасяща за устойчиво развитие на
община Средец”.

2010

Сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ за проект „Бъдеще
Дейност: Саниране сградата на сега: Създаване на условия за социално
включване на децата в Община
ОДЗ - 1 с филиал
Средец”. Стойност на проекта 800 000
лв. и период на изпълнение на
проектните
дейности
31.05.201111

31.10.2013 г.
Цел 2. Създаване на условия за задържане на младите хора в общината и на условия за реализацията им.
Оказана подкрепа и осигурен достъп до
обучение и социални услуги за лица в
неравностойно положение.

Мярка: Борба с младежката безработица чрез
програми за професионална ориентация

2007

С цел намаляване на голямата
безработица и през изминалата 2012
година продължи действието на
традиционната за община Средец
Национална програма „От социални
Дейност: „Борба с младежката помощи към заетост”. Назначавани на
безработица чрез програми за работа са безработни лица и в дейности,
финансирани по различни програми за
професионална ориентация”
заетост, както следва:
Дейност:
„Включване на
- Национална
програма
„От
младежи като бенефициенти в
социални
помощи
към
заетост”
–
10
програми за заетост”
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
- 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.
Мярка: Намаляване на трайната безработица чрез
програми за професионално обучение и прилагане
на активни мерки за заетост.

2007

Дейност:
„Включване
на
трайно
безработни
в Национална програма „От социални
програмата „От социални помощи към заетост” – 10 безработни
помощи към осигуряване на за период 01.03.2012 – 30.11.2012 г.
заетост”
12

Мярка: Намаляване на трайната безработица чрез
програми за професионално обучение и прилагане
на активни мерки за заетост.

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.

2012

Одобрен
проект
„Равен
шанс:
създаване на социални предприятия
в община Средец” по ОП „Развитие на
човешките
ресурси”
Процедура
BG051PO001-5.1.02
„Нови
възможности”,
Приоритетна
ос
5 –
Дейност:
Включване
на
младежи като бенефициенти в „Социално включване и насърчаване на
социалната
икономика”,
Основна
програми за заетост
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.

2012

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
и
насърчаване
на
включване
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.
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Мярка: Подобряване на съществуващата МТБ

Мярка: Подобряване на съществуващата структура
на здравеопазване (болнично и доболнично) и
нейното усъвършенстване в съответствие с
националните, европейски и световни стандарти за
добра медицинска практика, с цел максимално
добро здравно обслужване и грижи за населението
на общината.

2012

Извършени ремонтни дейности по
фасадата на сградата, съблекалните и
Дейност: Основен ремонт на
санитарните помещения; подменена
градски стадион.
оградна мрежа; подменени счупени
седалки.

2012

Дейност: Развитие на детски Създаден Детски
спортни клубове.
„Звездичка”.

2012

Спортните клубове, регистрирани на
територията на община Средец, са
финансирани от общинския бюджет,
Дейност: Развитие на клубните както следва:
- футболен клуб – 50 000,00 лв.
спортни форми.
- волейболен клуб - 20 000,00 лв.
- борба – 15 000,00 лв.
- корабомоделизъм . 10 000,00 лв.

2012

През годината са проведени турнири по
футбол, волейбол, тенис на маса, белот
и шахмат. Проведени: Национален
събор по борба „Продан Гарджев”,
Дейност: Развитие на масовия
детски спортен карнавал, детски
спорт.
футболен
турнир
„Звездичка”,
състезание
„Млад
огнеборец”.
Направена презентация пред ученици
от спорта „Ръгби”.

2012

Дейност:Повишаване
проф.
квалификация на кадрите с
включването им в различни
форми на обучение, с оглед подоброто
и
качествено
обслужване на населението.

футболен

клуб

Извършено обучение от лектори от
ФОЗ към МУ София с цел набиране на
кредитни
точки, необходими
за
сертифицирането на медицинските
специалисти.
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Мярка: Подобряване на общественото здраве чрез
система от стимули за повишаване на обществената
и лична отговорност за формиране на нова здравна
култура на базата на ясни правила и отговорности
на пациента

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.

2012

Дейност: Подобряване МТБ на
МБАЛ ЕООД гр. Средец с цел
осигуряване
на
здравно
обслужване
с
определени
стандарти
и
доказана
ефективност.

2012

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,
Дейност: Превенция срещу
алкохолизъм и насилие. Работи се както
наркомания алкохолизъм и
с учениците, така и с родителите на
насилие.
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.

2011

До финансиране на МБАЛ Средец:
- текуща субсидия – 38 000 лв.
- поддръжка на рентгенов апарат –
26050,00 лв.
Еднократна помощ на МЦ-1 Средец –
5000 лв.

Дейности, подпомагани от Продължава действието на проекта и
Агенция
за
социално през 2012 г. Неговата обща стойност е
подпомагане чрез:
34 999 999,93 лв. за цялата страна и
1. Създаване на заетост за групи осигурява предоставяне на първи етап
в неравностойно положение на на социална услуга „Личен асистент” и
пазара на труда по проект на втори етап заетост на лица с
„Подкрепа за достоен живот” по увреждания .
схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.09
„Алтернативи”
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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.
Дейности, подпомагани
Агенцията по заетостта:

Проектните дейности стартират на
08.12.2011 г. и продължават и през 2012
г. Размер на получената помощ за 2012
г. 17 959,72 лв.

от

1. ОП „ Развитие на човешките
ресурси”
BG051PO001-1.1.03 Назначени на работа в община Средец
“Нов избор – развитие и 200 безработни лица на следните
длъжности:
реализация”.
- работник поддръжка сгради – 28 д;
- работник поддръжка пътища – 22
- градинари – 106 д.
- техник-еколог – 20 д.
- работник строителство – 24 д.
2. НП „Старт в кариерата”
3. „Програма
увреждания”
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.

2012

за

хора

Назначени на работа в община Средец
2 безработни лица.
с

Назначени на работа в община Средец
3 безработни лица.
„Преустройство на съществуващо
Ученическо общежитие и създаване на
център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ),
гр.
Средец”
Проект
„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” Мярка 02-01
„СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ
ОТ
РЕЗИДЕНТЕН ТИП” 250 697
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Мярка: Опазване и промоция на културноисторическото наследство, развитие на традициите
в областта на културата, музейното дело и спорта.

2007

Дейност:
„Провеждане
на
национален
Странджанско
тракийски
събор
„ФОЛКЛОРЕН
ВЕНЕЦ
БОЖУРА”

2010

Дейност:
Проучване
и
възстановяване на ромските
обичаи.

2010

Дейност:
Въвеждане
на
информационно обслужване в
градската библиотека.

2010

Дейност:
Съхраняване
и
развитие на всички форми на
художествена самодейност.

Ежегодно през месец май се провежда
Националният
Странджанскотракийски събор „Фолклорен венец
божура”.
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.
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.
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”
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2010

Дейност: Развитие на детските
музикални школи по гайда, Продължават дейността си и школите
тамбура, гъдулка, народно пеене по: гайда, тамбура, китара, народно
и народни танци, и създаване на пеене, характерни и народни танци.
други.

ПРИОРИТЕТ 5 Предприемане на действия за предотвратяване на бедствия от наводнения и пожари в община Средец

2012

ИЗГОТВИЛ:
инж. Маргарита Чолакова
Директор на Дирекция „Икономическо развитие,
Земеделие и гори и УЕПП”

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

ОДОБРИЛ:
инж. ИВАН ЖАБОВ
Кмет на община Средец
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