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ВЪВЕДЕНИЕ 

Планът за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. е част от 
системата на документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 
регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР - ДВ, бр.21/13.03.2020 г.). 

Планът за интегрирано развитие е документ, който определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво развитие на община Средеци връзките и с други общини, в 
съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен район от ниво 
2 и Общия устройствен план на общината. Съгласно нормативните изисквания Планът за 
интегрирано развитие на община (ПИРО) се разработва за срок от 7 години. Като стратегически 
документ той обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с ясно 
дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, по-добро 
качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.  

ПИРО се разработва съгласувано с трите стратегически цели на Националната програма за 
развитие България 2030, приети от МС на 16 януари 2020 г. -  ускорено икономическо развитие, 
демографски подем и намаляване на неравенствата. За реализирането на тези цели са предвидени 
целенасочени национални политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и 
интегрирани оси на развитие - Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива 
България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и 
жизнена България. 

Основната цел на ПИРО на община Средец за периода 2021-2027 г. е стимулиране на 
устойчив растеж и осигуряване на пространствена, времева и фактическа координация и 
интеграция на различни политики и ресурси, за трайно подобряване на икономическото, 
социалното и екологичното състояние на общинската територия, съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР. 

Разработването на ПИРО се извършва в изпълнение на нормативните изисквания на 
Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), Закона за 
туризма, Закона за насърчаване на инвестициите и „Методически указания за разработване и 
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”, 
одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 25.03.2020 г. Планът е 
съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане и на други нормативни 
документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, кадастъра, 
опазването на околната среда, управлението на отпадъците, и др. 

ПИРО е разработен за цялата територия на община Средец, като са определени зони за 
прилагане на интегриран подход, за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа 
на потенциалите за развитие и коопериране със съседни общини.  

Планът служи за определяне на проблемите, потребностите и възможностите за развитие 
на всички населени места в общинската територия, които трябва да се вземат предвид при 
разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и финансови 
инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз. 

Използваният подход, методи и принципи при разработването на Плана за интегрирано 
развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. гарантират в значителна степен, че 
стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на 
регионалното развитие, както и с определените европейски, национални и регионални цели и 
приоритети за новия програмен период.  

Водещ при разработването на ПИРО е принципът на интегрирания подход, който се 
прилага по отношение на всяка част от структурата на стратегическия документ. Този подход, 
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наложил се като основен в политиката за регионално развитие и задължителен при изготвяне на 
стратегическите документи за новия програмен период има за цел в условията на свиващи се 
ресурси и ограничени финансови възможности да обедини различни политики, приоритети, 
проекти, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на 
положителна синергия и добавена стойност от реализираните дейности. 

Интегрираният подход отчита предвижданията на национално, регионално и местно ниво 
и на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, образованието, 
здравеопазването, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, 
телекомуникациите, туризма и околната среда. 

При разработването на ПИРО се прилага и подхода, основан на местните характеристики 
и потенциал. Този подход е подходящ за изготвянето на анализи на територии със специфични 
характеристики, за да се откроят конкурентните им предимства и да се определят неусвоените им 
ресурси и възможности. Съчетаването му с интегрирания подход дава възможност потенциала за 
развитие и местните ресурси да се използват оптимално за задоловяване на идентифицираните 
нужди и проблеми в целевата територия.  

Подходите изискват целите да бъдат постигани, чрез съгласувани действия и 
координация, отчитайки факторите, условията и спецификите на мрежата от населени места в 
общината, потенциала на човешките ресурси и отделните сектори на местната икономика. 

Практическата работа по разработване на ПИРО се основава и на научно обоснован 
подход, който е в основата на всички анализи и прогнози и особено на свързаните със социалното 
и икономическото развитие на общината. Научно обоснованият подход включва прилагането на 
редица инструменти и методи като: наблюдение, проучване, описание, анализ, синтез, оценка, 
сравнение, индексен метод, графични методи, swot-анализ и други. 

В процеса на изготвяне на ПИРО е приложен и подхода „отдолу-нагоре”, който се 
основава на привличането, информирането и включването в процесите по разработване и 
реализация на ПИРО на всички заинтересовани страни и гражданите. Обществените консултации 
позволяват да се постигнат изискванията за информираност, публичност и прозрачност и да се 
идентифицират по-точно потребностите на местните общности, към които да се ориентират 
приоритетите на ПИРО и да се насочат публичните средства.  

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на 
ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на неговото разработване и 
съгласуване. Планът се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

В цялостния процес на разработване, изпълнение, актуализация, наблюдение и оценка на 
ПИРО при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на 
общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, 
социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 
гражданското общество в общината. В процеса на разработване на ПИРО са отчетени и 
хоризонталните принципи на регионалната политика на ЕС – устойчиво развитие, равни 
възможности, опазване на околната среда и социално включване. 

Планът за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. е разработен 
от eкспертен екип на „Динамик Салюшънс” ЕООД, с участието на всички заинтересовани страни 
и партньори, в условията на широка гражданска подкрепа, проведени анкети, фокус групи, 
обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, прозрачност и информация. 

ПИРО има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и 
актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори на външната и 
вътрешната среда. 
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ЧАСТ I.  
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика  

1.1. Географски характеристики, местоположение и граници  

Община Средец сенамира в Югоизточна България. Територията и заема югозападните 
части на област Бургас (териториална единица от ниво NUTS 3 според класификацията на 
системата NUTS1) и Югоизточен район (ЮИР) от ниво NUTS 2.Разположена е в част от 
Бургаската низина, хълмистите предземия на Бакаджиците и северните разклонения на Странджа 
планина - ридовете Каратепе и Босна.  

Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в 
странатаи заема 6-то място по площ от всичките 265 общини на България.Територията й е 1149 
кв. км, което представлява 15% от общата площ на област Бургас(7643 кв. км) и 5,84% от 
територията на Югоизточен район (19664кв. км). 

Фигура 1: Карта на област Бургас 

 

 Географското положение на община Средецблагоприятства развитието й поради близостта 
на крупни административни центрове и добри транспортни връзки с областнияград и 
черноморско пристанище - Бургас, муждународно летище в бургаския квартал -Сарафово и 
ГКПП с Република Турция. 

                                                            
1 NUTS (на френски: Nomenclature des unités territoriales statistiques;) „Обща класификация на териториалните 
единици за статистически цели" е йерархична систематика за еднозначна класификация на териториални единици в 
официалните статистики в страните членки на Европейския съюз.   
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 Общинската територия е разположена встрани от националните и трансевропейските 
комуникационни коридори, но същевременно е в много добри транспортни връзки с тях, със 
съседните общини, главни пътища и магистрали в посоки: север – юг и изток - запад. 

През територията на общината преминават важни транспортни пътища с регионално и 
международно значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец - Болярово – Елхово, налице 
са транспортни връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево (южно Черноморие). 
 

Фигура 2: Карта на община Средец 

 

 Община Средец граничи на запад с общините Болярово и Стралджа от Ямболска област, 
на север с община Карнобат и община Камено, на изток с община Созопол и на югоизток с 
община Малко Търново. Южната граница на община Средец съвпада с държавната граница на 
страната ни с Република Турция. 

Община Средец е разположена в непосредствена териториална близост до областния 
център – град Бургас, което определя силното му влияние върху развитието й и тесните 
икономически връзки с него. Разстоянието между общинския център град Средец и град Бургас е 
32 км. Бургас е четвърти по големина град в България. Той е важен и перспективен транспортен 
център по оста Черно море - Адриатика, част от европейската транспортна мрежа.  

Административният център на общината - град Средец отстои на 42 км. от гр. Болярово, 
на 48 км. от гр. Карнобат, на 64 км. от гр.Ямбол, на 108 км. от гр Сливен, на 100 км. от ГПКК 
Малко Търново и на 377 км. източно от столицата на Република България – град София.  

Граничният характер на южната периферия на община Средец обуславя малкото 
транспортнивръзки и изолацията на тези територии от активна стопанска и друга антропогенна 
дейност, но е способствал за запазването на естествения характер на природните системи. 
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1.2. Сравнителна характеристика  

Община Средец е една от 13-те общини в областБургас. Тя е на първо място по територия 
и на седмо място по население в областта. В Средец живее 3,49% от населението на област 
Бургас (409265 души към 31.12.2019 г.) и 1,39% от населението на ЮИР.Най-голяма е 
концентрацията на населението в общинитеБургас , Айтос , Несебър и Поморие. Най-малката по 
територия община в района е Камено, а по население Малко Търново. Най-големи по територия и 
население са общините Бургас и Несебър.  

Средната гъстота на населението в община Средец (12,42 души на кв. км. за 2019 г.) е в 
пъти по-малко от средните стойности за област Бургас (53,55), както и от средната гъстота на 
населениетоза ЮИР (52,28 души на кв.км.) и за страната (63,0). По брой населени места (33), 
община Средец се нарежда на второ място в областта. Най-много са населените места в община 
Руен – 41 и община Карнобат – 31, а най-малко в общините Бургас – 12 и Приморско - 6.  

Таблица 1: Сравнителна характеристика на община Средеци останалите общини в област Бургас 

Район, област, 
община 

Територия 
кв. км. 

Население 
брой 

31.12.2019 
г. 

Гъстота на 
населението 

за 2019 г. 
(души на 
кв.км.) 

Населени
места 
(брой) 

Градове 
(брой) 

Села 
(брой) 

Равнище на 
урбанизация2 

(%) 

Република 
България 

110372 6951482 63,0 5256 257 4999 73,73 

Югоизточен 
район 

19664 1028097 52,28 675 41 634 72,66 

Област Бургас 7643 409265 53,55 250 20 230 76,51 
Айтос 403 27632 68,57 17 1 16 69,25 

Бургас 532 208235 391,42 12 2 10 97,63 

Камено 355 9748 27,46 13 1 12 42,1 

Карнобат 834 23066 27,66 31 1 30 73,58 

Малко Търново 714 3097 4,34 13 1 12 63,45 

Несебър 419 28968 69,14 14 3 11 69,46 

Поморие 408 27263 66,82 17 3 14 69,1 

Приморско 355 6173 17,39 6 2 4 63,6 
Руен 690 27593 39,99 41 - 41 - 
Созопол 477 12979 27,2 12 2 10 49,53 
Средец 1149 14265 12,42 33 1 32 59,7 
Сунгурларе 796 11409 14,33 28 1 27 25,9 
Царево 511 8837 17,29 13 2 11 78,01 

Източник: Национален статистически институт 

Според Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (Актуализация 
2019 г.), община Средец попада в групата от 4-то йерархично ниво. Това са малки градове с 
микрорегионално значение за територията на групи общини.  

Към 2019 г. община Средец е с по-ниска степен на урбанизация спрямо тенденциите в 
областта, в Югоизточен район и в страната. Относителният дял на градското население в 
общината към 2019 г. е 59,7%, което показва сравнително балансирано разпределение на 
населението в града и селата. За сравнение равнището на урбанизация в област Бургас за 2019 г. е 
76,51%, в Югоизточен район – 72,66%, а за страната – 73,73%. 
                                                            
2 Относителен дял на градското население 
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1.3. Териториални и поземлени ресурси  

Около 96,4% от територията на община Средец се състои от земеделски и горски площи. 
Най-голям относителен дял в територията на общината заемат земеделските площи – 698231  дка 
(60,74% при средни за страната 35%). На второ място е горската земя – 409913 дка (35,7% при 
средно за страната 58%).  

Таблица 2: Баланс на територията на община Средец (дка) 

Общо Земеделска Горска 
Населени 

места 
Водни течения 
и водни площи 

За добив на 
полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 
инфраструктура 

1149462 698231 409913 29798 6566 0 4954 
Източник: Национален статистически институт 

Населените места и другите урбанизирани територии са 2,59% или 29798 дка. Водните 
площи заемат  0,57% от територията на общината, а площите за транспорт и инфраструктура 
0,4%. Териториите за добив на полезни изкопаеми не заемат относителен дял. 

Графика 1: Разпределение на площта на община Средец по видове територии 

 

Източник: Национален статистически институт 

1.4. Природни условия и ресурси 

Релефът на община Средец е разнообразен, като в южната част е преобладаващо хълмист 
планински (200-600 м н.в.) до нископланински, с общ наклон на топографската повърхнина на 
север-североизток към Бургаската низина, а в северната – равнинен.  

Около 2/3 от територията на общината, на юг от долината на Средецка река се заема от 
най-северните разклонения на планината Странджа. На юг от долината на Факийска река се 
издига същинското било на планината, като тук, южно от село Белеврен, на границата 
с Република Турция височината достига до 680 m. На югоизток от долината на Факийска 
река попадат най-западните разклонения на странджански рид Босна с височина до 492 m. 
Между Факийска река на юг и Средецка река на север се простира най-северния странджански 
рид Каратепе с максимална височина връх Сарлъка (473 m). В най-западната част на общината, в 
землищата населата Загорци и Кубадин попадат най-югоизточните разклонения на 
възвишението Бакаджици с височина до 263 m, северно от Кубадин. Останалата 1/3 от общината, 

60,74%
35,7%

2,59% 0,57% 0,4%
0%

Земеделска

Горска

Населени места

Водни течения и 
водни площи

За добив на полезни 
изкопаеми
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в северна ѝ част е заета от хълмистите югозападни части на Бургаската низина, като тук в района 
на язовир Мандра е и най-ниската ѝ точка – 4,5 m н.в. 

Централните и южни части на територията са представени от фрагменти на източните 
хълмисти предземия на Бакаджиците и на сложно разклонените плоски северни ридове на 
Странджа – Босна (502 м) и Каратепе (434 м), които плавно преминават на запад в Дервентските 
възвишения (555 м). На север в обхвата на Бургаската низина и в долините на реките Средецка и 
Факийска надморската височина спада под 40 м.  

Територията формира принадлежност към Сакаро-странджанската част на Преходната 
планинско-котловинна зона от морфографската подялба на страната. Стойностите на 
вертикалното разчленение на релефа са сравнително ниски – до 100 м/км2, но при преобладаващи 
високи стойности на хоризонтално разчленение – 2,0-2,5 км/км2. Средните наклони на 
топографската повърхнина се променят от 3º на север до 15º на юг. Протичат слаби негативни 
движения на земната кора, провокирани от потъването на Бургаската депресия.   

Сакаро-Странджанската планинска верига играе ролята на морфохидрографски възел 
между трите главни ерозионни базиса – Черно, Мраморно и Бяло море, което има определящо 
значение за развитието на релефа. На съвременния етап релефоформиращо значение имат 
денудационните, ерозионните и карстовите процеси. Развита е гъста долинно-ровинна мрежа, за 
което благоприятства и податливия на ерозия скален субстрат от вулканогенно-седиментогенни 
материали от мезозоя. Склоновете са денудационно-ерозионни, създаващи среда за плоскостна и 
ровинна ерозия с изнасяне на почвена и изветрителна покривка. В южната част те често имат 
изпъкнал профил и средни до големи наклони, което се обуславя от характера на палеозойските 
метаморфните скали (шисти и мрамори) и гранитоиди. Скалната основа от варовици и мрамори 
създава среда за развитие на карстови процеси (територията се отнася към Дервентския карстов 
район), представени от окарстени повърхнини, пропастни и пещерни образувания, карстови води. 

Климатът в община Средец е континентално-средиземноморски и попада на територията 
на две климатични подобласти: Черноморска климатична подобласт и Южнобългарска 
климатична подобласт и съответно в два района – Странджа и Бургаска низина. Границата между 
двете подобласти приблизително е линията с.Радойново - южно от град Средец - с.Драчево. 
Площите, които се намират на север от тази линия попадат в климатичния район на Бургаската 
низина от Черноморската климатична подобласт. Основната част от територията на Общината, 
намиращи се на юг от посочената по-горе линия попада в странджанския климатичен район. 

Фигура3: Средни месечни температури и валежи в община Средец 

 
Източник:www.meteoblue.com/bg 
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„Среднодневният максимум“ (плътна червена линия) показва средната максимална дневна 
температура за всеки месец от годината за община Средец.  

„Среднодневният минимум“ (плътна синя линия) показва средната минимална дневна 
температура. Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват 
средната дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената 
нощ от месеца за последните 30 години.  

Климатичен район на Бургаската низина - Близостта до Черно море, наред с  
специфичните географски условия  като низинен релеф, откритост на терена на север-
североизток и отсъствие на естествена растителност са основните фактори, които определят 
характера на климата на територията. Средните годишни температури са по- високи от тези за 
страната – 12,5ºС за района и 12,9ºС за станция Средец. Годишната температурна амплитуда е 
21,3ºС. През зимата средните месечни температури са положителни. Средната януарска 
температура в Средец е 2,7ºС. Средно месечната минимална януарска температура е от -1,9 ºС 
(станция Средец). При силни застудявания обаче абсолютните минимални температури достигат 
19-22ºС под нулата (отделни регистрирани случаи за Средец от -30, 2 ºС през февруари). Средно 
юлските температури показват стойности от 22,9 ºС, а средните максимални 29,5 ºС с 
изравняване на стойностите за месеците юли и август. Устойчивото преминаване на 
температурата на въздуха над 5ºС (Средец) настъпва около 26 февруари и продълржава до 9 
декември, а периодът с температури над 10ºС – от 31 март до 10 ноември. Най-ранната дата на 
мразовете се формира около 30 септември, а най-късната възможна дата на проява на мразови 
явления – 23 април (Векилска и Топлийски, 1990). 

Валежите са недостатъчни. Годишната сума на валежите в Община Средец е 649 мм, при 
средни за района 520 мм и средни за страната 685 мм. Разпределението на валежите е 
неравномерно. Има условия за пролетни и летни засушавания. Месечното разпределение на 
валежите (за станция Средец, при обща сума от 667 мм/год) показва стойности от 27% през 
зимата, 24% през пролетта, 23% през лятото и 26% през есента. Регистрирани са отделни случаи 
на екстремни годишни валежни суми от 1000 мм. Средно месечната относителна влажност 
варира от 65% през август до 82% през декември-януари. Средно месечната дефицитна влажност 
е най-висока през август – 11,9 hPa.  

Снежната покривка има неустойчив характер и е със сравнително малка средна дебелина. 
Първата снежна покривка се образува по-късно, отколкото в другите части на страната (10-12 
декември), а последната изчезва сравнително по-рано (20-28 февруари). 

Преобладаващите ветрове (станция Средец) са източните и североизточните, а след тях по 
интензивност западните. Липсата на високи оградни планини, слабата залесеност в конкретния 
район на Община Средец, както и близостта на морето обуславят високите скорости на 
ветровете. Средно годишната скорост на вятъра е 4 м/сек. Броят на дните със скорост на вятъра 
надвишаващ 14 м/сек е 27. 

Странджански климатичен район - Обхваща централните и южни части от територията на 
Община Средец. Климатът се формира под влияние на средиземноморските циклони през 
студеното полугодие и на близостта на Черно море през топлото полугодие. Допълнителни 
фактори се явяват хълмистият до нископланински характер на релефа с надморска височина, 
променяща се в диапазона 200-700 м, ориентацията на речните долини, наличието на карстов 
терен, присъствието на естествена растителност в горска покривка и др. Тяхното комбинирано 
влияние намира израз в сравнително високите средни януарски и ниските средни юлски 
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температури, както и в годишна амплитуда от близо 19,5ºС, която е по-малка от характерната за 
съответната надморска височина. 

Средно годишната температура за района достига 11,5 ºС, а температурната сума за 
периода на температурите над 10 ºС – 3650 ºС. Зимата в района е топла, с чести и обилни валежи 
от дъжд. Средната януарска температура е 1-2 ºС под нулата, но се случват и застудявания до 
минус 21-22 ºС. Лятото е слънчево и доста сухо, но не така горещо. Средните юлски температури 
са 21-22 ºС. При големи горещини максималните температури могат да достигнат 34-36 ºС 
(средни от месечните максимални температури - от 35,7 ºС с изравняване на стойностите за юли 
и август), в редки случаи -  до 40-41 ºС. Пролетта е по-студена от есента. Периодът с температура 
над 5ºС настъпва около средата на март и продължава до края на ноември. Периодът с 
температура над 10ºС започва от средата на април и завършва в края на октомври.  

Валежният режим е средиземноморски като 60 % от валежната сума се формира през 
студеното полугодие, със средни за района на Странджа количества от 850 мм/год. Валежите 
нарастват от север (650-800 мм) на юг (800-900 мм), вследствие на орографския ефект по 
североизточните склонове на планината. Месечното разпределение на валежите (за станция 
Факия, при обща сума от 629 мм/год) показва стойности от 30% през зимата, 24% през пролетта, 
20% през лятото и 26% през есента. Зимните валежи надминават летните с около 10 – 12%. 
Годишният брой на дните със снежна покривка е 30.  

През лятото преобладават източните ветрове, а през зимата се наблюдават и южни под 
влияние на средиземноморския пренос.  

Климатичните условия в района на община Средец като цяло са твърде специфични: 
пролетта е студена и влажна, лятото - сухо и горещо, есента е особено продължителна, мека и 
топла, благоприятна за зреене на винени сортове грозде и зеленчуци. 

Средната годишна температура за цялата община Средец е 110-120С. Зимата е сравнително 
мека, но поради липсата на ефикасна защита за студените северни нахлувания понякога се 
появяват резки застудявания. Средната януарска температура е 1-20С, но в района се наблюдават 
застудявания от порядъка на 12-140С. 

Лятото е слънчево и не така горещо, поради близостта със Черноморският басейн. 
Средната юлска температура е от 220С до 230С. При големите летни горещини температурите 
достигат 34-360С, като в по-ниските и най-западните части имат и по-високи стойности. 

Пролетта в сравнение с вътрешността на страната е по-хладна, а есента по-топла. 
Средната априлска температура е 9,5-10,50С, а средната октомврийска 13-140С, като за най-
южните части те са с 0,5 до 10С по-ниски. 

Годишната сума на валежите се движи от 650мм за ниските части до 800мм за високите 
части на Общината. В целият район зимата е сезонът на най-голямата валежна сума средно от 
170 до 230мм, при 18 до 24 валежни дни. 

Лятото в района е слънчево и доста сухо. През целия летен сезон в района има средно 11 
до 13 валежни дни със средно 140-150мм валеж, като по-голямата част от него пада в началото на 
сезона. В края на сезона се оформи ясно изразено засушаване - през август в целия район не пада 
повече от 25мм валеж. 

През пролетта най-големите валежи падат през март или май, а през есента през ноември. 
Месечните валежни суми в района са по-големи през есента отколкото през пролетта.  

Височината на снежната покривка за района е около 10см, като за най-южните и 
крайгранични части тя достига до 20-25см, като 40-45% от валежите са от сняг. Снежната 
покривка е тънка и сравнително непостоянна. 
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Средната абсолютна влажност на въздуха в милибари за района Общината е: януари - 
6,0мб; април - 9,0мб; юли - 17,2мб и октомври - 11,6мб. Средната годишна абсолютна влажност 
на въздуха е 11,2мб. 

Средната относителна влажност на въздуха в проценти е: януари-83%, април - 71%, юли - 
62% и октомври - 77%, а средната годишна е 75%. 

Розата на вятъра показва колко дни в годината вятърът духа от определена посока.  
Характерни за региона са късните пролетни слани до края на месец април, което се 

отразява неблагоприятно върху развитието на растенията.  

Фигура 4: Роза на ветровете на територията на община Средец 

 

Източник:www.meteoblue.com/bg 

В района преобладаващи са северните и североизточните ветрове. Те духат главно през 
зимния период и пренасят студени въздушни маси. 

През пролетта и лятото преобладаващи са източните ветрове, а през есента посоката на 
ветровете най- често е от юг. 

Студените северни ветрове създават условия за образуването на поледици по билните 
части, които причиняват повреди на насажденията и културите. 

От гледна точка на разгледаните климатични елементи за климата на района, най-общо 
може да се каже следното: 

1.  Климатът в района е континентално-средиземноморски, характеризиращ се със 
сравнително мека, но с възможни резки застудявания зима. Лятото е сухо и горещо, като в 
неговият край се оформя трайно засушаване. Пролетта е хладна, а есента сравнително топла. 

2.  В района се наблюдава общ недостиг на валежи и последващи летни засушавания, 
особено за районите в северозападната част. Териториите на юг и югоизток от река Факиийска се 
отличават с относително по-добра влагозапасеност. 

3.  Районът се характеризира с ниска относителна и абсолютна въздушна влажност, като 
по баланс на атмосферното овлажняване е отнесен към засушлива зона с дефицит от 150-250 мм. 
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Очакваните промени в климата на общината са свързани с отчетената за България обща 
тенденция към затопляне, както и увеличаване честотата на екстремните метеорологични и 
климатични явления като засушавания, проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. 

Предвижданията са за намаляване на годишната амплитуда между максималната и 
минималната температура на въздуха, като минималната температура се повишава по-бързо от 
максималната и намалява дебелината на снежната покривка. Това води до изместване на горната 
граница на широколистните гори към по-голяма надморска височина, увеличаване на недостига 
на вода в почвата, промяна в ареалите на редица видове и загуба на биоразнообразие. 

Води 

Речната мрежа в пределите на община Средец се отнася към Черноморския водосборен 
басейн. Най-голямата река е Средецка река (средното и долното ѝ течение), която протича от 
югозапад на североизток по южната периферия на Бургаската низина, на границата ѝ с най-
северния странджански рид Каратепе. Тук тя получава два основни притока: Господаревска 
река (ляв) и Каракютючка река (десен). В югоизточната част на общината, също от югозапад на 
североизток протича втората по големина река в общината – Факийска река с най-големия си 
приток Белевренска река (десен). Във водосборния басейн на Господаревска река има изградени 
няколко по-големи микроязовира (Зорница 1, Зорница 2, Суходол и др.), водите на които се 
използват главно за напояване.  

Хидрографската мрежа в района е неравномерно развита. Речната мрежа е по-гъста и по-
добре развита в югоизточната и южната части на общината. В останалата част от района 
разнообразието на теренните форми не е голямо, което обуславя и слабото развитие на 
хидрографската мрежа. Реките, отводняващи територията са средни по дължина и малки по площ 
на водосборния басейн. Гъстотата на речната мрежа във водосбора на река Средецка е 0,72 до 
0,94 км/км2, а на река Факийска – 0,95-1,44 км/км2. 

Река Средецка има дължина от 69 км и обща площ на водосборния басейн от 985,3 км2. Тя 
извира северозападно от връх Тетрабаир (369 м) в Бакаджиците с името Стара река. Влива се в 
западната част на Мандренското езеро. Образува речна система с дълги леви и къси десни 
притоци. Среден годишен отток при с.Проход 1.95м3/сек. С пълноводие през месец февруари и 
маловодие през месеците август, септември и октомври. 

Река Факийска има дължина от 87,3 км и площ на водосборния басейн – 641 км2. Започва 
течението си от карстов извор северозападно от вр. Кокарджа (546,7 м) в пределите на Странджа 
близо до границата, под името Гъркова. Образува речна система с дълги десни притоци в горното 
течение и продълговат речен басейн, с разширена горна и дясна част. Влива се в езерото Мандра.  

Речното корито често се затрупва от наносите от поройните притоци – Олуджак, 
Белевренска река и Кондака. Реката е широка средно 8 – 10 м, а на места 20 м, но има малка 
дълбочина. Интензитетът на ерозионните процеси има стойности от 50 до 120 т/год/км2, а в 
горното поречие и до 200 т/год/км2 плаващ твърд отток. Режимът на оттока е непостоянен и 
нейните водни ресурси не могат да се ползват пълноценно. В местността Раков дол е завирена за 
нуждите на „Промет”АД с.Дебелт. Среден годишен отток при с.Зидарово – 4.84 м3/сек. 

Средният многогодишен отток се променя от 300 мм/год в нископланинската част на 
Странджа до 60 мм/год в Бургаската низина. Реките са определяни като силно поройни със 
средна честота на речните прииждания от 6 до 8 пъти годишно. Средният максимален модул на 
оттока на речните прииждания в горното поречие на Факийска достига 200-250 л/сек/км2. 
Средното и долно поречие на река Средецка са определяни като рисков район, застрашен от 
наводнения. Построени са диги в долните течения на реките Средецка и Факийска.  
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Таблица 3: Регистър на язовирите на територията на община Средец към 2020 г. 
№ 
по 
ред 

Населено 
място, 

имот № 

Наименование 
на язовир, 
местност 

Акт за ПОС 
№ и дата 

Площ 
/дка/ 

Ползване / 
Техн.състояние 

1  гр.Средец 
имот 000857 

„Върлата 
пътека” 

233/24.09.1998 г. 
 

78.166 предоставен на 
концесия 

2 с.Средец 
имот 000686 

„Малката река” 236/30.09.1998 г. 120.668 предоставен 
на концесия 

3 с.Драка 
имот 000192 

„Орта Бурун” 232/24.09.1998 г. 15.181 предоставен на 
концесия 

4 с.Проход 
имот 000032 

 221/16.09.1998 г. 104.046 предоставен на 
концесия 

5 с.Сливово 
имот 000111 

„Кръстева река” 231/24.09.1998 г. 37.853 предоставен на 
концесия 

6 с.М. Църква 
имот 000778 

„Василева 
кория” 

218/11.09.1998 г. 44.373 предоставен на 
концесия 

7 с.Орлинци 
имот 000068 

„Под село” 1047/04.02.2003г 40.785 предоставен на 
концесия 

8 с.Вълчаново 
имот 000192 

„До село” 514/12.09.2000 г. 32.539 предоставен на 
концесия 

9 с.Зорница 
имот 000429 

яз.Зорница -1 
„Козгуна” 

9/08.12.2006 г. 246.747 предоставен на концесия 

10 с.Загорци 
имот 000025 

 36/15.07.2009 г. 11.768 предоставен на 
концесия 

11 с.Моминацърква 
ПИ по КККР 
29221.1.48 

Яз. 
„Паздерковица” 

1478/29.10.2020 
г. 

133.280 Процедура отдаване под 
наем 

12 с.Момина 
църква 
ПИ по КККР 
29221.186.270 

яз. „Дачковица“ 1479/29.10.2020 
г. 

109.187 Процедура отдаване под 
наем 

13 с.Бистрец 
имот 000140 

 220/11.09.1998 г. 13.007 Процес на прекратяване на  
концесия 

14 с.Дебелт 
имот 000433 

яз.Липата 
„Арпа дере”

222/16.09.1998 г. 110.105 Отдаване на държавата по 
чл.19А от Закона за водите

15 с.Кубадин 
имот 000235 

 229/23.09.1998 г 2.671 Процедура за извеждане от 
експлоатация 

16 с.Светлина 
имот 000039 

„Першава” 405/29.12.1999 г. 83.987 предоставен на концесия 

17 с.Светлина 
имот 000044 

„Лозята” 406/29.12.1999 г. 48.386 Процедура за извеждане от 
експлоатация 

18 с.Сливово 
имот 000129 

„Чалдъковото 
кладенче” 

82/10.10.2012 г. 1.988 отдаден под наем 

19 с.Суходол 
имот  10008 

„До село” 643/07.05.2001 г. 10.341 предоставен на концесия 

20 с.Суходол 
имот 042010 

„Юрта” 644/07.05.2001 г. 6.001 Процедура за извеждане от 
експлоатация 

21 с.Суходол 
имот 097010 

„До село” 223/17.09.1998 г. 117.240 предоставен на концесия 

22 с.Дюлево 
имот 000347 

„Човешка глава” 37 /15.07.2009 г. 8.804 Процедура по извеждане 
от експлоатация 

23 с.Бистрец 
имот 026057 

яз.Бистрец 2 439/01.09.2015 г. 8.428 Процедура по извеждане 
от експлоатация 

24 с.Драка 
имот 000208 

„Тодинова 
чешма” 

470/11.11.2015 г. 10.364 Процедура за извеждане от 
експлоатация 
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На територията на община Средец към 2020 г. има 24 язовира, от които 13 са отдадени на 
концесия, 6 са в процедура по извеждане от експлоатация и 1в процес на отдадаване на държвата 
по чл.19 А от Закона за водите и 1 е отдаден под наем, 1 в процедура по прекратяване на 
концесия и 2 в процедура на отдаване под наем. 

Реките на територията на Общината имат променлив воден режим и техните водни 
ресурси не могат да се използват пълноценно. През задушливите сезони те почти пресъхват. 
Максималните водни количества съвпадат с валежните есенни, зимни и раннопролетни 
дъждовни периоди. Сумарното изпарение от речните басейни е 500-550 мм/год.  

По отношение на пресните води районът се отличава с нисък потенциал на естествения 
отток – 0,5-1 л/сек/км2. Допълнително са установени пукнатинни, а в югоизточната част – 
карстови води. Изворите в района са в ограничено количество. Повечето от тях през лятото 
пресъхват. С чувствителен и постоянен воден дебит са изворите на Бяла река и Башдерменски 
дол. За питейни нужди в общината се използват 79 естествените водоизточници. 

Почви  

Според почвено-географското райониране на България, територията на община Средец 
попада в Странджанската провинция на Балканско-Средиземноморската почвена подобласт. 
Климатични особености на района, разнообразната геоложка основа и характерът на естествената 
растителност са способствали за образуването на разнообразна почвена покривка.  

Формират се два самостоятелни района:  
1. Карнобатско-Бургаски район, където почвената покривка е представена предимно от 

смолници, канелени горски и ливадни почви;  
2. Средецко-Созополският район, съставен главно от псевдоподзолисти (канелено-

подзолисти), излужени канелени горски и алувиално-ливадни почви.  
Излужените канелени горски почви (LUVISOLS) имат най-широко разпространение 

(95,4%) в обхвата на Общината. В централните части, южно от Средец, са представени като 
канелено-подзолисти (PLANOSOLS). Имат добре оформен и средно мощен (80-120см) профил, 
на някои места до 200см. В южните планински сектори те са представени като плитки, силно 
еродирани, с дълбочина до 35см. Характеризират се като глинесто-песъчливи, с ниско 
съдържание на хумус - 0,34%. Водният режим на излужените канелени горски почви не е особено 
благоприятен. С най-тежък механичен състав са почвите, развити върху андезити и варовици. 
Отличават се с ниска порьозност, висока плътност, влошена аерация и склонност към 
преовлажняване.  

Върху излужените канелени горски и канелено-подзолистите почви растат 
високостъблени и издънкови насаждения с разнообразен състав, като водещи в тях са дъбовите. 
Особено бедните почви от този подтип предлагат условия за развитието на иглолистна и 
сухоустойчива широколистна растителност. Част от тях  (развити върху безкарбонатни скали) са 
средно добри за ориенталски тютюн и лозя. 

Чернозем - смолниците (VERTISOLS) са разпространени на север от река Средецка в 
низинни условия при слаб наклон на терена. По-широко е представен подтипът излужени. В 
района между селата Загорци-Светлина-Суходол-Дюлево те преминават в карбонатни и типични. 
Създават много добри условия за отглеждане на пшеница, ябълки, круши, сливи, череши и 
средно добри за царевица, соя, слънчоглед, цвекло, тютюни, памук, пасища, ливади. 

В обхвата на Странджа са представени хумусно-карбонатни почви (LEPTOSOLS), развити 
върху варовици, с променлива мощност (20-80см). Характеризират се като леко до средно 
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песъчливо-глинести. Имат добра порьозност, но неблагоприятен воден режим поради малката 
мощност и голяма каменливост. По запасеността си с хумус са средно до богато хумусни 11,05%.  

Алувиални, алувиално-ливадни и алувиално-делувиални почви (FLUVISOLS) са представени 
предимно върху долините на реките Средецка и Факийска. Хумусният хоризонт варира от 10 до 
40см. Тези почви са глинесто-песъчливи, рохки, проветриви, средно и слабо запасени с хумус и 
азот. 

Полезни изкопаеми 

Община Средец разполага с богати запаси от нерудни изкопаеми - глина 
скалнооблицовъчни материали, пясък, варовик и др. Край с. Богданово има запаси на варовик за 
флюс, които съставляват 65% от запасите в страната. Декоративно облицовъчни гранити са 
разкрити край с.Сливово. На територията допълнително са представени медни руди (Факийско 
рудно поле) и разсипно злато (в наносите на река Средецка). 

В процес на експлоатация са:  
- Кариера за андезит „Каменна река “;  
- Кариера „Кариерата“ за глина;  
- Кариера за скалнооблицовъчни материали „Вълчаново” (мрамор и габро);  
- Находище „Божема “ в с.Сливово (гранит);  
- Кариера за пясък в землището на с.Дебелт;  
- Находище за добиване на варовик и производство на вар - с. Варовник. 

1.5. Селищна мрежа и жилищен фонд 

Община Средец е от граничните български общини със сухоземна граница. Южната й 
планинска част попада в граничната зона и е покрита с широколистни гори и пасища, а северните 
и северозападните й части са предимно равнинни.Селищната мрежа е добре изградена 
исравнително балансирана териториално. Урбанистичната структура се състои от 33 населени 
места – административния център град Средец и 32 села: Белеврен, Белила, Бистрец, 
Богданово,Варовник, Вълчаново,Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, 
ДолноЯбълково, Драка, Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница, Камене,Кирово,Кубадин, Малина, 
Момина църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо камене, 
Сливово, Суходол, Тракийци и Факия. 

Урбанистичната структура на общината е подчертано центрична с концентрация на 
функции в общинския център и периферни селища с различен характер. В общинския център 
град Средец са съсредоточени административното и социално обслужване и основната част от 
икономическата дейност в общината. 

Съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните 
единици (EKATTE) на НСИ - към 21.07.2020 г., населените места са в общината са 
категоризирани както следва:  

 
Таблица 4:Категоризация на община Средец и съставните ѝ населените места 

№  ЕККАТЕ Наименование на  
административно-
териториалната  
единица 

Категория  

1 BGS06 общ. Средец, област 
Бургас 

3 

№ ЕККАТЕ Наименование на Категория 
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населеното място 
1 17974 град  Средец 3 
2 03349 с. Белеврен 8 
3 03455 с. Белила 8 
4 04176 с. Бистрец 7 
5 04621 с. Богданово 8 
6 10166 с. Варовник 8 
7 72059 с. Вълчаново 8 
8 15816 с. Голямо Буково 8 
9 17035 с. Горно Ябълково 8 

10 17720 с. Гранитец 8 
11 17779 с. Граничар 8 
12 20273 с. Дебелт 5 
13 22914 с. Долно Ябълково 8 
14 23529 с. Драка 8 
15 23604 с. Драчево 7 
16 24712 с. Дюлево 7 
17 30168 с. Загорци 7 
18 31379 с. Зорница 7 
19 36938 с. Кирово 8 
20 40419 с. Кубадин 8 
21 46348 с. Малина 8 
22 29221 с. Момина църква 7 
23 53984 с. Орлинци 7 
24 58712 с. Проход 8 
25 59015 с. Пънчево 8 
26 61563 с. Радойново 8 
27 63055 с. Росеново 8 
28 65560 с. Светлина 7 
29 66585 с. Синьо Камене 8 
30 67413 с. Сливово 8 
31 70322 с. Суходол 7 
32 72967 с. Тракийци 8 
33 76039 с. Факия 6 
Източник: Национален статистически институт 

Съгласно йерархичната система на Националната концепция за пространствено развитие 
на България за периода 2013-2025 г., Средец е определен на 4-то ниво - малки градове с 
микрорегионално значение за територията на групи общини.3 

Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, урбанистичната 
класификация на община Средец включва следните категории: 1 много малък град – Средец (до 
10 хил. жители) и1 средно село снаселение от 1000 до 2000 д. - Дебелт. Към малките села с 
население от 250 до 1000 жители се отнасят 8 села(Драчево, Дюлево, Момина църква, Загорци, 
Зорница, Орлинци, Светлина и Факия). Останалите 23 са много малки села с до 250 жители 
(Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово,Варовник, Вълчаново, Голямо Буково, Горно Ябълково, 
Гранитец, Граничар, ДолноЯбълково, Драка, Кирово, Кубадин, Малина, Проход, Пънчево, 
Радойново, Росеново, СиньоКамене, Сливово, Суходол, Тракийци).Селищната система на 

                                                            
3 Йерархията на центровете е осъществена чрез оценка на тяхното значение и роля по редица критериии показатели 
за динамика на населението и степента на развитие на техните обслужващи административни,икономически, 
транспортни функции и др. 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

20 
 

общината не е устойчива. Застрашени от обезлюдяване са селата: Тракийци, Варовник, Гранитец, 
Граничар, Белеврен, Долно Ябълково и Синьо камене, с население под 20 души към 2019 г. 

Степента на урбанизация на Община Средец (т.е. процентът на градско население) е59,7%, 
при средното за областта – 74.9%.Териториално населението е неравномерно разпределено. 
Около 79% живее в северната половина на общината, в град Средец и селата Дебелт, Драчево и 
Дюлево. 

Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху цялата 
територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се проявява при демографските, 
икономическите и функционалните характеристики на селата. По тази причина и поради големия 
брой населени места, общината има нужда от целево създаване на поне един вторичен 
опоренцентър, различен от град Средец, който да балансира развитието на южната част на района 
в бъдеще, например с. Факия. 

В пространственото развитие на функционалните системи в територията структура на 
общината с най-голяма е концентрацията на обществено-обслужващи обекти в общинския 
център гр. Средец. На територията на отделните села също има обществено-обслужващи обекти в 
зависимост от специфичните им функции и потребности. 

Административният център - град Средец е разположен в североизточната част на 
територията на общината. Сравнително близо до него са ситуирани и селата: Дебелт, Дюлево, 
Драчево, Светлина, Белила, Пънчево и Росеново. Всички останали населени места са с 
периферно местоположение спрямо административния център иотносително равномерно 
разпределени по границите на общинската територия.Отстоянието на град Средец до населените 
места е от 6 до 39 км. 

 
Фигура 5: Селищна мрежа на община Средец 
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Таблица 5: Разстояния в км. от гр. Средец до всички населени места в общината 

Населено място Разстояние км 

с. Белеврен 39 

с. Белила 7,4 

с. Бистрец 15,9 

с. Богданово 35 

с. Варовник 30 

с. Вълчаново 20,4 

с. Голямо Буково 24,3 

с. Горно Ябълково 34 

с. Гранитец 34 

с. Граничар 36 

с. Дебелт 11,1 

с. Долно Ябълково 31 

с. Драка 19 

с. Драчево 9,1 

с. Дюлево 6 

с. Загорци 13,3 

с. Зорница 23,4 

с. Кирово 29 

с. Кубадин 23,1 

с. Малина 19,6 

с. Момина църква 31 

с. Орлинци 20,8 

с. Проход 11,1 

с. Пънчево 10,5 

с. Радойново 19,7 

с. Росеново 8 

с. Светлина 7,8 

с. Синьо Камене 32 

с. Сливово 26 

с. Суходол 20,7 

с. Тракийци 34 

с. Факия 22,6 
Източник: https://www.bgmaps.com/ 

 
В регионален мащаб всички селища от община Средец са поставени в позицията 

напериферни и полу-периферни. Транспортната достъпност на населените места от общинатасе 
осигурява чрез система от републиканска и общинска пътна мрежа. За да се подобридостъпа до 
населените места е необходимо подобряване състоянието на пътищата в цялатаобщина. 

Периферните територии са най-уязвимите пространства от социално-икономическагледна 
точка. Повечето са едновременно гранични, планински и селски – с катастрофалнидемографски 
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характеристики, с недобра техническа инфраструктура, с липса на заетост изатруднен достъп до 
социални услуги. 

Развитието на селищната мрежа е довело до съсредоточаване на основните 
административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Средец. Останалите 
селища са относително изолирани, с предимно възрастни хора, които се занимават със земеделие 
и животновъдство в лични стопанства. Почти всички хора, живеещи на село, са постоянно 
пребиваващи там. Ограничен е броя на жителите, които пътуват заработа до друго населено 
място. Повечето населени места са подходящи за екологично земеделие и екологични 
производства, тъй като землищата им са съхранени, имат възможности и в областта на някои 
форми на туризма. Всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение на 
електроснабдяване,водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп, но 
канализацията е частично изградена само в гр. Средец и с. Дебелт. Почти всички жилищав 
общината са от масивен и полумасивен тип, предимно еднофамилни. В голяма част от селата има 
свободни жилищни сгради. Има и голям брой изоставени къщи. 

Количествените и качествените характеристики на сградния фонд в общината са 
отражение на социално-икономическите процеси.Териториите за обитаване са свързани със 
състоянието на жилищния фонд и стандарта на населението по отношение на задоволяването му 
с жилища и жилищна площ. Териториите за обитаване са в постоянно взаимодействие с 
останалитетеритории (обществено обслужване, транспорт и комуникации, техническа 
инфраструктура и др.) и по този начин се формира комплексната урбанизирана среда на 
селищната система в общината. 

Таблица 6: Жилищни сгради в община Средец по населени места към 01.02.2011 г.  

Населено място Брой сгради Обитавани Необитавани 
Временно 
обитавани 

(вили) 
гр. Средец 2515 2129 382 4 
с. Белеврен 33 11 22 - 
с. Белила 118 22 96 - 
с. Бистрец 160 85 75 - 
с. Богданово 155 39 116 - 
с. Варовник 37 6 31 - 
с. Вълчаново 132 59 73 - 
с. Голямо Буково 134 42 91 1 
с. Горно Ябълково 77 22 55 - 
с. Гранитец 29 10 19 - 
с. Граничар 67 8 59 - 
с. Дебелт 615 409 201 5 
с. Долно Ябълково 76 16 60 - 
с. Драка 177 49 128 - 
с. Драчево 418 173 237 8 
с. Дюлево 604 347 255 2 
с. Загорци 277 116 161 - 
с. Зорница 413 180 233 - 
с. Кирово 61 13 48 - 
с. Кубадин 84 60 24 - 
с. Малина 87 47 40 - 
с. Момина църква 490 173 317 - 
с. Орлинци 183 112 71 - 
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с. Проход 174 60 113 1 
с. Пънчево 91 18 73 - 
с. Радойново 119 42 77 - 
с. Росеново 54 19 35 - 
с. Светлина 300 128 172 - 
с. Синьо Камене 51 17 34 - 
с. Сливово 132 38 94 - 
с. Суходол 152 72 80 - 
с. Тракийци 18 5 13 - 
с. Факия 357 140 216 1 

Община Средец 8390 4667 3701 22 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 2 - Бургас 

По данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г. жилищните сгради в община Средец 
са 8390, от които 3701 или 44% необитавани. Най-много са сградите в град Средец – 2515 (близо 
30%) и в селата Дебелт (615) и Дюлево (604).  

Таблица 7: Жилищни сгради в община Средец по период на построяване към 2014 г. (брой)  

До 1949 г. 1950-1959 г. 1960-1969 г. 1970-1979 г. 1980-1989 г. 1990-1999 г. 2000-2011 г. Общо

2752 2058 1247 695 857 383 398 8390 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 2 - Бургас 
 
В общината има 2752 жилищни сгради, строени преди 1949 г. (33% от жилищния фонд). 

Най-много сгради са построени от 1950 до 1959 г. – 2058 (25%). Около 23% от сградите в Средец 
са от периода 1960-1979 г., 15% от сградния фонд е строен от 1980 до 1999 г.и едва 5% са новите 
постройки, въведени в експлоатация от 2000 до 2011 г.  

Актуални данни за средата на обитаване ще бъдат получени при новото Преброяване на 
населението и жилищния фонд през 2021 г. 

Таблица 8: Основни характеристики на жилищния фонд в община Средец 2014-2018 г. 

Показатели 
Мерна 

единица 
2014 2015 2016 2017 2018 

Жилищни сгради Брой 8432 8437 8440 8443 8445 
По материал на външните стени на 
сградата 

     

стоманобетонни  Брой 91 96 99 101 102 
панелни Брой 123 123 123 123 123 
тухлени Брой 7965 7965 7965 7966 7967 
други Брой 253 253 253 253 253 
Жилища  Брой 10379 10385 10388 10391 10393 
По форма на собственост Брой      
Държавни и общински Брой 154 154 154 154 154 
Частни на юридически лица Брой 71 77 77 80 82 
Частни на физически лица Брой 10154 10154 10157 10157 10157 

 По брой на стаите        
   едностайни Брой 833 833 833 833 833 
   двустайни Брой 2926 2929 2929 2928 2928 
   тристайни Брой 3625 3625 3625 3627 3628 
   четиристайни Брой 1754 1754 1754 1755 1755 
   петстайни Брой 620 621 623 623 623 
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   с шест и повече стаи Брой 621 623 624 625 626 
Полезна площ кв. м 654651 655811 656269 656671 657087 
  жилищна кв. м 500256 501013 501332 501580 501901 
  спомагателна кв. м 88183 88501 88613 88741 88788 
  площ на кухни кв. м 66212 66297 66324 66350 66398 
Въведени в експлоатация  6 8 3 4 3 
Сгради – брой, в т.ч. Брой 6 8 3 4 3 
        Нови Брой 5 8 3 4 3 
        Разширени Брой 1 - - - - 
Жилища - брой Брой 6 9 3 4 3 
Полезна площ кв. м 669 1324 458 433 449 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2018 г. в общината има 8445 жилищни сгради, което я нарежда на четвърто място в 
областта по количество на сградния фонд. Общият брой на самостоятелните жилища е 10393, с 
полезна площ 657087 кв.м. и жилищна площ 657087 кв.м. Полезната жилищна площ на човек от 
населението за общината към 2018 г. е 45,33 кв.м.  

По брой на стаите преобладават двустайни и тристайни жилища – общо 6556 броя или 
63%. По вида на конструкцията 7967 сгради (около 94%) са масивни/тухлени, 102 сгради са 
стоманобетонни, 123 панелни и 253 с други конструкции (в т.ч. кирпич).  

По данни на НСИ за периода 2014-2018 г. в община Средец са въведени в експлоатация 23 
нови жилищни сгради  и 1 разширена с общо 25 жилища и полезна площ 3333 кв.м.  

На 1000 души от населението в община Средец към 2018 г. се падат 717 жилища, за 
сравнение за област Бургас жилищата на 1000 души са 706, за Югоизточен район – 611 жилища, 
а за страната – 566 жилища на 1000 души. 

1.6. Историческо развитие и културно наследство 

Историческо развитие 
Районът на община Средец, разположен в полите на Странджа планина и по долините на 

рекие бил населяванот различни цивилизации още от най-древни времена. Някои от находките, 
разкрити при археологически проучвания, могат да бъдат отнесени до трето хилядолетие преди 
рождество Христово. Има богато разнообразие от паметници на траки, римляни, готи, 
византийци и дори келти.  

Странджанският район, в който попада община Средец има богато историческо минало. 
Тук протичат бурни събития,свързани с борбите на българите за национална свобода. Местното 
население още помни предания и песни за легендарния Индже войвода, пази спомена за 
Илинденско-Преображенското въстание от 1903г. и за неволите на българските бежанци от 
Одринска Тракия в периода след Балканската и Междусъюзническата война. 

гр. Средец 
За първи път селището е споменато в пътепис през 1595 г. под името Карабунар, което 

на турски означава „черен кладенец“. На 2 км. югозападно от центъра на днешния град Средец се 
намира крепостта Калето,датирана от V и началото на VI век. Разцветът на крепостта е IX - X 
век, под иметоПотамукастел (речна крепост). Разрушена е през XI век и реконструирана отново 
през XIIвек. По време на турското робство населението постепенно напуска крепостта и се 
заселва наизток, на мястото на съвременния град Средец, където се създава селището Кара 
бунар/превод от турски - „черен кладенец”/. За първи път селището е споменато в пътепис 
през1595 година. През 1651 година Евлия Челеби в своите пътеписи говори, че в Кара бунар 
имакерван-сарай (хан) с харем, място за камили и място за 3000 броя добитък. През 1762 годинав 
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село Кара бунар имало 600 къщи и е било сред най-големите села в района. Поради 
чумнаепидемия 1795-1796 г. селото запада и остават само 150 къщи. През 1801 година 
цялотоселище бива опожарено и разграбено. След Руско-турската война от 1828-1829 г. 
съгласноподписания Одрински мирен договор над 70 карабунарски семейства се изселват 
вБесарабия. През 1858 година със султански ферман е построена църквата „Всех Святих” 
намястото на стар църковен храм. През 1868 година Васил Левски преминава през 
Карабунар.След продължителни сражения, на 16 февруари 1878 година 93-ти Иркутски 
полкосвобождава селището. След Освобождението Кара бунар става околийски център. На 
14август 1934г. града е преименуван Средец. От 1 юни 1950 г. до 23 януари 1993 г. се е 
наричалГрудово. Селището има статут на град от 6 февруари 1960 г. 

с. Белеврен 
Село Белеврен е с древна история, за това свидетелстват следите, оставени от едни 

отпървите обитатели на тези места - траките. Долменът, намерен в бизост до селото може да 
севиди днес в лапидариума на РИМ-БУРГАС, на ул. „Ал. Богориди“ 21.Думата „еврен“ в превод 
от турски означава змей. Селото е било с изцяло турско населениедо Илинденско-
Преображенското въстание (1903), след което било изцяло подменено отбългарски бежанци от 
Тракия. Според местна легенда, монаси пренасяли мощите на СветаПетка през горите в 
Странджа. Там, където присядали да починат от дългия път, от мощитеизтичал елей и от земята 
бликвала лечебна вода. Тази легенда се свързва с десеткитепараклисчета и храмове, вдигнати 
върху лековити аязма. Едно от тях - „СветаТроица“ и се намира край село Белеврен, само на 3 
километра от границата ни с Турция. Тосъществува и днес, въпреки че районът е обезлюден. 

с. Белила 
Село Белила е създадено през 1863 г. Няма издирени исторически справки за населеното 

място. Историята и културата се пазят от малкото останали местни.През 2013 г. е построен 
паметник на „Майка Белила“, за отбелязването на 150 годишнинатана селото. 

с. Бистрец 
Селото е основано преди повече от 300 години от Тепалковския род, преселили се от град 

Елена, Великотърновска област.В последната неделя на месец август в селото се провежда събор 
по случай църковнияпразник „Успение на Пресвета Богородица“ (стар стил). На името на света 
Дева Мария енаречена и църквата. 

с. Богданово 
В близост има останки от тракийско селищно образувание. Селото е основано в началото 

наXIX век от български преселници от Варовник /тогава Турско Алагюн/. До 1934 г. носиимето 
Българско Алагюн.През 1998 г. е разкрита тракийска погребална могила, която вече е била 
разкопавана отиманяри. Вероятно причината са местните легенди, че някъде в селото има чешма, 
под коятое заровено голямо златно съкровище. 

с. Варовник 
Селото преди се е казвало Турско Алагюн. След 1878 год. до 1913 год. от тук е минавала 

границата между България и Османската империя.Село Варовник се намира в планински район. 
Разположено е в западното подножие на връхБлизнаци (Икисчии). Между Факийска река и 
селото се намира защитената местност „Белияткамък“ (4 508 дка). Има места за излети и 
наблюдения на околната природа с поглед къмСтранджа и Стара планина.За природна 
забележителност от 1960 година се счита вековният орех. Имало е училище, вкоето през 19 век са 
идвали да учат от съседното село Богданово, а през 1893-94 г. учител ебил писателят Антон 
Страшимиров. 
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с. Вълчаново 
Старото име на селото е Тагарево. Съществуват данни, че османският управител на селото 

-Тагар бей , чиято майка била българка, се отнасял много добре с българите и поради това 
вминалото е носело неговото име. Днес селото се именува на Вълчан войвода, който действалс 
дружината си в цяла Странджа планина . Църквата е построена през 1848 г., като няколкопъти е 
претърпявала пожари и отново е въстановявана. От тракийски могили, некрополи икерамика 
може да се съди, че в землището на днешното с.Вълчаново още преди Хр. е съществувало 
тракийско селище. По-късно, след Хр., в същата местност възникваславянобългарско селище, 
което просъществувало до края на ХVI в. След 1600 г. турцитезапочнали да вземат от тук деца за 
еничарски корпуси и за Султанските хареми. Поради това,а вероятно и от чумна епидемия, 
селото се разпръснало из горите. В обезлюдените къщи,ливади и ниви дошли турски заселници с 
овчи стада. Най-богат бил Тагар бей, койтоизградил кошари и кашли в местността Съището, 
създал чифлик, а с него и работни места.Около чифлика в м. Юрта се завърнали 20-30 български 
семейства и създали второ селище.Минаващия в близост до селото път от Карнобат и Айтос, през 
Бей махле (с.Светлина),Карабунар (гр.Средец), Факия и Бунар Хисар за Цариград, бил най 
ползваният отчуждестранни търговци, военни и пътешественици. 

с. Голямо Буково 
Местността на село Голямо Буково се характеризира с множество следи от древни 

култури.Тук има разкрити следи от траките – долмени и светилища, както и от римски селищни 
образувания – останки от крепостна стена (на 3 км. от селото).Историята на селото не е известа в 
подробности. Вероятно частични данни се пазят вместната родова памет и в Голямобуковския 
манастир, който се намира в близост. 

с. Горно Ябълково 
До1934 г. селото носи името Горно Алмалий.Долмени „Паша дере“ и „Влахов дол“ - 

обявени за природни забележителности, сасвидетелство за ранното заселване на местността.В 
близост се намират Шавовото и Алмалийското кале. Те са част от Милеоните, група отседем 
крепости от мирния договор с Византия.В центъра на селото се намира храм "Св. Илия", 
построен през 1893 година. 

с. Гранитец 
Историческите данни за с.Гранитец са оскъдни. Известно е, че до 1934 г. се нарича 

Реджеб-махле, а от 1934г. до 1952 г. се нарича Троица. 
с. Граничар 
Историческите данни за селото са оскъдни. В землището на селото има открити следи от 

тракийска култура. Това са най-старите следи от цивилизация по тези места.Старото име на 
селото е Тикенджа. Жителите вземат активно участие в Илинденско-Преображенското въстание 
през 1903 г. Селото е било пункт за подпомагане нареволюционното движение в Одринско. 

с. Дебелт 
Най-старите свидетелства за наличието на цивилизация по тези места са 

множествототракийски долмени.По времето на Римската империя селището се е намирало в 
границите на колония Флавия и еносело името Деултум. Тук се намира Археологическият 
резерват „Деултум-Дебелт“, койтое от национално значение. Той тангира с източната 
административна граница на селото. В селото има археологическимузей, в който са изложени 
откритите предмети от археологическите разкопки.До 1934 г. селото се е наричало Якезли. Има 
данни, че след Междусъюзническата война в1913 г. 76 български семейства от Източна Тракия се 
заселват в Якезли. През 1934 г. селото е преименувано на Дебелт. 
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с. Долно Ябълково 
Старото име на селото е Долно Алмалий.Историческте данни са оскъдни, но за древната 

му история свидетелства Мегалитнияткомплекс «Марков камък», който представлява тракийско 
светилище от ранножелязнатаепоха - XII век преди Христа. Свързано е с култа към Слънцето, 
плодородието и Богинятамайка.В землището на селото има открити множество долмени, част от 
които все още могат да севидят. 

с. Драка 
Селото е основано от няколко рода от Чирпанско, около освобождението от османска 

власт изатова няма турско име. По местни предания е наречено Драка, защото местността е била 
обрасла в драки. 

с. Драчево 
Селото е заселено през 1830- 1840г. Имало е основно турско население и се е 

наричалоКъркчалъ (в превод - четиридесет драки). След Руско-турската война населението 
оставабългарско. По време на Илинденско-Преображенското въстание се заселват и много 
българибежанци от Източна Тракия. Към края на 19 век в Къркчалъ вече живеят около 
280домакинства, които обработват 15 хиляди декара земя.През 1934 г. селото се преименува с 
българското име Драчево.Първата църква е построена от дървен плет, измазан с кал и вместо 
камбана, се е използвалодървено клепало. Новият масивен храм е изграден през 1902-1903 
г.Първото училище, с начален курс е открито през 1886 г. През 1937 г. е открита прогимназия 
„Св.Св.Кирил и Методий“,от първи до трети (днес седми) клас.Читалището „Изгрев“ е основано 
през 1930 год. 

с. Дюлево 
Старото име на селото е Айваджик ( от турски „айва“ – дюля). Името му е променено през 

1934 г. на Дюлево. До 1877 г. в него са живели черкези, които след Освобождението гоизоставят. 
Дюлево е било най-голямото село в региона, но след построяването на казармите вСредец, 
районът бързо се е урбанизирал и тогава Средец се е преструктурирал в град. 

с. Загорци 
Старото име на селото е Шабан-къръ.В двора на училището расте дъб, който е на над 350 

години.В читалището е открита етнографска сбирка. 
с. Зорница 
Няма данни как е възникнало селището. Към края на 19 век в селото се заселват бежанци 

отСтарозагорско. Има данни, че първоначално селото е било в близост до стария път за 
Одрин.Честите набези на разбойници принуждават жителите да изместят селото с 
няколкокилометра на запад. Това обяснява и голямото землище на селото, което 
граничинепостредствено със съседното село - Радойново.Старото име на селото е 
Топузларе.Село Зорница е участвало активно в Балканската война, последвалите я 
Междусъюзническа,Първа световна и Втора световна война. В центъра на селото е издигнат 
паметник в почит нажертвите от войните. 

с. Кирово 
За Кирово съществуват оскъдни исторически данни. В селото са останали малцина, 

коитоносят паметта за тайнствени и мистични събития, свързани с митични създания, змейове 
ивеликани. Следите от мегалитната култура в покрайнините на селото са свитетелство 
засъществуването на древни цивилизации по тези места. Долмените са труднодостъпни, нодобре 
запазени, което е причината за тяхната висока културна и научна стойност. 
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с. Кубадин 
Подходящите природни условия в района на село Кубадин — мек климат, две реки с 

многоливади, граничещи с гора, са били предпоставка за заселването на хора в този район още 
повремето на траките. При изграждането на водопроводна мрежа, на северната и южнатаграница 
са намерени останки от жилища и гробове които са останали непроучени досега.В древността 
селото се е явявало като естествена пресечна точка на пътищата междусъседните по-големи 
градове — Бургас, Ямбол, Сливен, Котел, Карнобат, Елхово, Лозенгради Одрин. Според 
местните жители името Кубадина или Копадина е дадено отпреминаващите с кервани арабски 
търговци по времето на Османската империя (от арабски -седем пътя).В края на 18 век в селото 
се установяват преселници и бежанци от района на Лозенград(намиращ се в днешна Турция). 
Заселването на българи в село Кубадин е ставалопериодично, едновременно с големите 
преселнически процеси от 18, 19 и 20 век отБеломорска Тракия и Егейска Македония. 

с. Малина 
Исторически сведения за село Малина не бяха открити. Няма конкретни данни за това, 

кога есъздадено селото и от кого. Намира се в регион, богат на материални следи от мегалитна 
култура. Регионът е богат на НКЦ, но е слабо проучен. Вероятно историческата памет сеноси от 
малцината живущи останали в селото. 

с. Момина църква 
Селото има дълга и богата история, която започва още през 1618 г. За първи път е 

споменатокато Казълджа килиса и по това време в него живеят 17 семейства. По-късно името 
сепроменя на Казъклисе. От 1934 г. Носи българския си превод – Момина църква. Името 
населото е свързано с легенда за красавицата Каля, в която Реджеб паша се влюбил и 
заплатилоткуп, достатъчен за построяването на църква. Сянката и била вградена в зидовете 
нацърквата и тя починала преди да отиде в турския харем на пашата. 

По време на Руско-турската война от 1877-1878 г. много къщи са опожарени, а повечето 
отжителите - избити. По време на Първа и Втора световни войни село Момина църква 
давамножество жертви.Първото училище в селото е създадено през 1860 г., църквата „Света 
Петка” е строена през1892 г., а първото читалище „Светлина” е основано през 1906 г. Между 
1944г. и 1994г.селото е носело името Желязково (по името на местен деятел на БКП). В края на 
50-тегодини на миналия век село Момина църква е най-голямото село между Бургас, Одрин 
иЛозенград. 

с. Орлинци 
Селището датира още от древни времена. Доказателство за това са 

множествотоархеологически находки от различни периоди, открити в землището на селото. 
Декларираниса множество единични могили и могилен некропол, както и селище от римската 
епоха. Вблизост до селото се намира старобългарския отбранителен вал Еркесията – 
някогашнаграница между Византийската империя и България.Селото се споменава в османски 
документи под името Орханлъ. Влиза в територията наБългария след Съединението през 1885 г. 
с името Орхан кьой. Преименувано е на Орхановос МЗ 2820, обн. на 14 август 1934 г. и на 
Орлинци с указ 519, обн. на 1 април 1980 г. 

с. Проход 
Според местните предания, пръв по тези земи се заселва дядо Русат. Около днешната река 

Средецка построил чифлик, който през Турско време е превърнат в конак. В района населото 
реката е била най-лесно проходима и затова през турско време носила названието"дервент 
гечит". Лъките по поречието на реката са използвани през османския период застопански двор на 
чифлика на турските бейове. Към 1795 г. земите на селището са били частот феодалните 
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владения на турския бей Шабан със седалище - с. Бей махле (сега с.Светлина). Приживе Шабан 
бей разгонвал всеки опит за трайно заселване в неговитевладения, но в края на 1795 г. бил убит 
от легендарния хайдутин Вълчан войвода. След товасиновете му започнали да разпродават 
земите на чифлика и първите купувачи били ипървите жители на новото село, наречено Дервент 
дере. През 1796г. се заселват семейства отс. Сливово, от поморийските села, от Карапелит, от с. 
Долно Алмалий (Долно Ябълково),Куртбунар (Вълчи извор) и още.По време на руско- турската 
война 1828- 29 год. девет семейства от селото последват рускитевойски, при изтеглянето им към 
Русия. От стари летописи е известно, че през 1866 год.Васил Левски преминава през селото със 
сподвижници на връщане от Лозенград. След товаВасил Левски останал да нощува в с. Драка, 
където направил среща с представители наоколните села и създал комитет. От с. Дервент дере 
взел участие Русат Николов.През 1883 год. с. Дервент дере е определено за център на община в 
състав: Светлина,Загорци, Малина, Орханово (сега Орлинци), Радойново, Бистрец и Тагарево 
(сегаВълчаново). През 1934 год. селото е преименувано на Проход и влиза като съставно село в 
община Бистрец. Училището в селото е открито през 1873 год., а църквата е построена през1884 
год. През 1894 год. селото е наброявало 425 души. 

с. Пънчево 
Старото име на Пънчево е Кара кютук (в превод от турски - черен пън). Основател на 

селотое Иван Стоянов Кехайов, изселник от село Пирок, Лозенградско.Антична крепост има в 
местността „Султан бунар„/„Царски кладенец“, на около 2.6 kmсевероизточно от центъра на село 
Пънчево. Предполага се, че това са останки от римскапрезидия - укрепен лагер. През землището 
на селото на юг се спускат два римски пътя вотсечките Средец- Факия за Хавса, с отклонение за 
Одрин и Средец - Ковчас за Бунархисар. 

с. Радойново 
Исторически сведения за селото не са намерени. Извеснтно е, че до 1906г. селото се 

енаричало Боклуджа, а от 1906г. до 1950г. – Кирил. 
с. Росеново 
Няма издирени данни за това кога е възникнала съществуващата днес селищна структура. 

Съществуват устни сведения, че е черкезко село, което е било изоставено и в 
последствиезаселено с българи - бежанци от Османската империя. До 1934 година името на 
селото еГерге бунар. 

с. Светлина 
Най-старото известно име на селото е Бегли. Първите заселници идват от Добруджа и 

сеустановяват в местността Першава. В близост до тях се е намирал бейски чифлик. 
Търсейкиудобно за препитание място и близостта на реката, заселниците се преместват в 
местността Големия Юрт, а по-късно в друга местност - Малкия Юрт (юрт в превод от турски - 
родина).Старото име на с. Светлина e Бей Махле. Наричало се е така, защото хората 
потърсилизакрилата на бея заради честите набези на черкезите. През 1885 г. е преименувано на 
с.Господарево с министерска заповед №2829 /обнародвана на 14.08.1934 г./, а по-късно 
селотопридобива сегашното си име -Светлина, прието с указ №557, обнародван на 23.11.1951 
г.На югозапад от селото се е намирал манастир с останки от зидове, за които се предполага, чеса 
от римско време. Бил е опожаряван няколко пъти и отново възстановяван. Край манастирае 
открита могила, която не е проучена. Църквата „Свети Димитър“ е изградена от жителите на 
селото през 1869 г. Първия свещеникв селото е от рода Попстефанови. Село Светлина е старо 
енорийско село, което е посещаваноот първия български екзарх Антим I през 1853 г. Среща се 
със свещеник Стефан Проданов иму подарява Псалтир на черковно-славянски и Фермана, с 
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който Високата порта отдавацърковна независимост на Българската православна църква. 
Посещението и направените 
подаръци на селската църква са доказателство за авторитета на духовния храм в 
Българскатаекзархия.Училището в с. Светлина е едно от най-старите в региона. В сборника 
„Училищата вКняжество България“ за учебната 1895/1896 г., раздел 2 по общини и населени 
места енаписано, че училището в с. Светлина (Бей Махле) е открито през 1846 г. През 
същатагодина е построена училищна сграда (стая).Читалището „Иван Вазов“ е основано през 
април 1913 г. в дюкяна на Христо Симеонов. Внего е отделена стая за съхранение на първия 
книжен фонд и за читалня. Книги билизакупени от Георги поп Стефанов, един от образованите за 
времето си хора в селото. От 1940г. читалището се помещава в кметството, а през 1980 г. 
читалището се помещава вновопостроената сграда. Библиотеката, чийто фонд наброява 4100 
тома, се разполага вобширна зала с читалня. В сградата има киносалон, в който се провеждат 
концерти исъбирания за различни празници. 

с. Синьо Камене 
До 1934 г. името на селото е било Юмрук Кая. Историческите сведения са оскъдни. 
с. Сливово 
Името на селото идва от създаването на селището преди векове, където са се 

сливалиняколко реки. Няколко пъти е местено местоположението през османското владичество 
за дасе запази населението от постоянните преследвания.На 12 км от селото, по т.нар. 
поклоннически маршут се стига до пещерата Света Марина, вкоято се намира лековито аязмо. 
Светилището е било най-големият култов център насветицата в Югоизточна Тракия, привличал в 
миналото поклонници чак от Цариград. Хораот близки и далечни села идвали тук на поклонение 
и „смиване” с лечебна цел. 

с.Суходол 
Старото име на селото е било Куру дере. Бива променено през 1934 на сегашното – 

Суходол. 
с. Тракийци 
Селото е заселено през 1905 година от българи бежанци от Одринска Тракия. 
с. Факия 
Зародило се още в дълбока древност, село Факия се слави с богатата си история.По 

сведения на Бошкович през 1762 година селото се е състояло от 88 къщи на българи -
православни християни и е било независимо от друго село или град, като е плащалодиректно на 
султана данък в размер на 700 килета (около 15 тона) ечемик годишно. В селотоса строени 

четири църкви, но е запазена само най-новата, в„Свети Димитър“, изградена през1891 година. 
Във Факия са живели няколко поколения на прочутия Бимбалов род, за който се смята, 
чепроизлиза от Момчил войвода. През времето на османското робство Факия е известно 
подимето Омур Факих (Умур Факи) или само като Факи. 

През месец юли 1829 г., по време на Руско-турската война (1828-1829), Факия, заедно 
сКарабунар (гр.Средец) са превзети от войските на генерал-адютант Граф Пален, действал 
всъстава на армията на Граф Дибич Забалкански. Според руския дипломат Феликс 
ПетровичФонтон, който на два пъти посетил селото, то било богато и многолюдно през 1829 г. 
Нопрез месец март 1830 г. то вече е обезлюдено, тъй като всички жители се изселили вБесарабия 
заедно с оттеглящата се руска армия . Според Атанас Радойнов, изселниците отФакия са 28 
семейства с 219 души, които основават село Першотравнево, Петровска 
община,Великомихайловски район на Одеска област в Украйна.През 1837 г. през селото 
преминава известният френски пътешественик и изследовател д-рАми Буе, който пише, че по 
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това време Факия е българо-турско село с около 160 къщи и 600жители. След проведения през 
1878 г. Берлински конгрес, Факия влиза в територията наИзточна Румелия. След Съединението 
на България селото е било включено в Елховскаоколия на Сливенски окръг. 

Културно наследство 
Културното наследство на община Средец е резултат от напластяване на отминали 

цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото.  
В община Средец са идентифицирани 135 археологически, исторически, художествени и 

архитектурно-строителни обекта обявени за недвижими културни ценности.Видовата им 
принадлежност е следната: 95 архитектурно-строителни, 31 археологически, 13 художествени и 5 
исторически. В основната си частдекларираните обекти на културното наследство са жилищни 
сгради. Декларирани са 13православни храма, няколко речни тепавици и едно училище.  

Културното наследство в общината е концентрирано в северната част - Дебелт, Орлинци и 
Орлинци, докато в южната част – Долно Ябълково, Горно Ябълково, Граничар и Белеврен.  

Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за историята, бита и 
културното развитие на местното население.  

Културното наследство в общината включва едни от най-значимите недвижими културни 
ценности в региона и България – археологически резерват „Античен и средновековен град 
Деултум – Дебелт“, Старобългарски вал „Еркесия“, антични и средновековни градове Горното и 
Долното градище, антични и средновековни крепости, надгробни могили и некрополи и 
множество други недвижими културни ценности. 

 
Фигура 6: Културно-историческо наследство в община Средец 
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В пространствената структура на общината попада един от изключителните архитектурни 
резервати – „Античен и средновековен град Деултум – Дебелт“ в България. Това е единственият 
археологически резерват на България носещ Знак „Европейско наследство“.Останките са обявени 
за архитектурно-строителен паметник през 1965 г.През 2015 г. завършваизпълнението на Проект 
за консервация, реставрация и социализация, в резултат на което еизграден музей, база и 
специализирани места за изследователска и образователна работа. 

Руините при с. Дебелт са от античният римски град Деултум, основан през I век при 
управлението на римския император Тит Флавий Веспасиан. Градът е бил много богат и е 
единствената колония на свободни римски граждани по българските земи. При разкопки са 
открити монетни съкровища, статуи, керамика, надписи и други дребни находки.  

Средновековният Дебелт е бил погранична крепост между България и Византия. За това 
свидетелства едно голямо защитно съоръжение, което се намира в непосредствена близост до 
него – граничния окоп Еркесия. Изследванията показват, че Еркесията е построена още при хан 
Тервел (около 705 г.), но народната памет го свързва със славата на хан Крум (местните го 
наричат Крумов окоп), при който Дебелт влиза в територията на България.  

На територията на община Средец има множество манастири, параклиси и 
църкви.Единственият манастир в Странджа планина, южната част на Бургаски регион – 
манастирът „Св. Живоприемний Източник” е разположен на територията на общината, край с. 
Голямо Буково. Дейтващи храмове към 2020 г. са: Параклисът „Успение Богородично” в 
местността Божура, Параклиси в с. Росеново, Пънчево и Белеврен, Църквата „Всех Светих” в 
град Средец, Църквата „Св. Параскева” в с. Момина църква, която е известна с богатия си 
стенопис и Църкви в селата Факия, Драчево, Сливово, Зорница, Суходол, Сливово, Дюлево, 
Богданово др./. 

Богатата духова и материална култура на населението е представена в експозициите на 
Исторически музей – Средец, Етнографски комплекс, Карабунарска къща и Байлова къща. В 
общината има запазени образци на странджанска архитектура в селата Голямо Буково, Долно 
Ябълково, Кирово и Факия. 

Продължава работата за съхраняване и опазване на музейните културни 
ценности.Проведени са археологически разкопки в крепостта „Калето” край град Средец. 
Активни разкопки се провеждат на територията на археологическият резерват в с. Дебелт.  

В териториалната структура на общината е обособен етнографския комплекс – 
„Карабунарска къща“,предстои обновяване и осъвременяване на музейната експозицията в 
Байловата къща. 

Мегалитната култура включително и долмените са разположени в селата Белеврен, 
Кирово, Граничар, Долно и Горно Ябълково и тракийското светилище „Големия камък“ край 
село Долно Ябълково със категория „национално значение“. Необходимо е проучване, 
консервация, реставрация и адаптация на долмени и тракийското светилище. Те са потенциал, 
който може да бъде използван за развитие на пълноценен туризъм в общината, но е необходимо и 
изграждане на туристическа инфраструктура в планинската и предпланинската част на планината 
/туристически пътеки, заслони, указателни и информационни табели/. 

Нематериалното културно наследство в община Средец е представено от народните 
традиции и културните обичаи. 

Културно-историческите паметници в района са обект на посегателства и частично 
унищожаване от страна на иманяри. Наложително е да се предприемат марки срещу иманярите, 
опазване, реставрация и консервация на обектите с културно-историческа стойност за района. 
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1.7. Взаимодействие с други територии и съседни общини 

Мястото и ролята на община Средец в регионалното пространство е формирано в резултат 
на историческите процеси и развитието на социално-икономически, транспортни и културни 
връзки със съседни общини и други територии. Същевременно съседните общини си 
взаимодействат и имат потенциал да оказват влияние на развитието както на близките 
погранични населени места, така и на целите територии. 

Благоприятното географско положение на общината разкрива потенциал за интегрирано 
развитие и изграждане на връзки със съседни общини и крупни административни центрове като 
Бургас и Ямбол, които могат да стимулират социално-икономическото й развитие в бъдеще. 

Община Средец граничи с Република Турция, счетири общини от област Бургас – 
Карнобат, Камено, Созопол и Малко Търново и с две общини от област Ямбол – Стралджа и 
Болярово. В южната част на общината към Турция няма изградени транспортни връзки и 
контролно-пропускателни пунктове, което възпрепятства свободния обмен на стоки и хора. Най-
близкитедо град Средец ГКПП са Лесово (90 км) и Малко Търново (100 км). 

Територията на общината е отворена, достъпна и свързана със съседните общини с добре 
структурирани транспортни връзки посредством 6 „вход-изхода“: 

- от север по път №539 през с. Дюлево до европейски път Е773 (АМ Тракия) към Айтос, 
Айтоски проход, Дългополи Варна;  

- от север по път №795 за Карнобат, Ришки проход и Северна България; 
- от североизток по път №79 за Бургас, Летище „Сарафово“ и Черно море; 
- от запад по път №53 за Ямбол, Сливен и Велико Търново;  
- от югозапад по път №79 за Болярово, Елхово и ГКПП Лесово; 
- от изток по път №908 за главен път Е87, Звездец и ГКПП Малко Търново. 

 Традиционните връзки, които общината поддържа с град Бургаспряко влияят върху 
усвояването на ресурсите и установените модели на развитие на урбанистичната и икономически 
структури. С областния център функционират добри административни, здравни и културни 
връзки и възможност за интегриране при изпълнение на мащабни регионални инфраструктурни 
проекти. Изградени са добри регионални връзки в областта на управлението на отпадъците и 
опазването на околната среда.  
 Община Средец е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион 
Бургас. В сдружението участват още общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, 
Поморие, Руен и Сунгурларе. Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово – запад“е 
изградено на територията на с. Полски извор, община Камено с обща площ 27,9 ха. Въведено е в 
експлоатация от 25.05.2015 г. 
 Положително въздействие върху развитието на община Средец оказват изградените 
традиционни икономически връзки и мобилност на работната сила с общините Бургас и 
Карнобат. Ежедневно около 25% от жителите на общината в трудоспособна възраст пътуват до 
тези съседни общини, където работят в сферата на услугите, промишлеността и държавната 
администрация. 
 Община Средец има изградени добри партньорски отношения със съседни общини и в 
социалната сфера. С общините Бургас и Малко Търново е изпълнен съвместен „Интегриран 
проект за социално включване на ромите и други уязвими групи“,  по  „Програма за подкрепа на 
социалното включване на ромите и други уязвими групи“, финансиран от Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество. 
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 С общините Бургас, Созопол и Малко Търново има потенциал за разработване на 
съвместни проекти в областта на туризма и включване на културно-историческото наследство и 
природното богатство на Странджанския край в интегрирани туристически продукти и услуги.  
 През 2020 г. Община Средец получава наградата на Асоциацията на българските 
градове и региони в категория „Трансгранично сътрудничество“.Общината изпълнява няколко 
успешни проекти в партньорство с турски общини по ТГС „България – Турция“: 
 - Проект „Трансгранична младежка зона“, Програма за трансгранично сътрудничество 
/ИПП/ България – Турция №2007CB16IPO008 – 2013 – 3, Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално 
и икономическо развитие”. Проектът включва дейности по благоустрояване  и  социализация на 
района около  Трансграничен културен център за деца в община Средец.Провеждане на 
съвместни форуми на социалната младежка мрежа от двете страни на  границата. 

- Проект „Към равенство без граници (TO BE)“, Програма за ТГС /ИПП/ България – 
Турция №2007CB16IPO008 – 2013 – 3, Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо 
развитие”. Реконструкция на  част от сграда/ Ученическо ощежитие/  и осигуряване на условия за 
разкриване на ЦНСТ - 3 с капацитет 12 деца в риск ; Реконструкция на  зрителната зала на НЧ 
„Пробуда-1897“ Средец. 

- Проект „Зелено:  Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, Природа“, Програма 
за трансгранично сътрудничество INTERREC Приоритетна ос 1. Околна среда-схема IPA CBS 
2014 TC16I5CBOO5-2015-1. Дейностите включват реконструкция на  сграда в центъра на град 
Средец / бившо училище/ в „Зелена къща“, облагородяване на прилежащия терен, създаване на 
клубове за работа с екологична насоченост. 
 - „Еко – лаборатории за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна 
среда“, 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“. Водещ партньор е община Визе, Република 
Турция. Ще бъдат изпълнени дейност по рекострукция  на бивш Военен клуб за устойчиво 
управление на общите природни ресурси, с цел създаване на Лабораторен център за екологичен 
мониторинг. Проектът е на стойност 358 212,52 Евро в т.ч за община Средец - 172 116,11Евро. 
 - „Древен шепот-креативен отзвук“, 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. Партньор на община Средец в този проект е община Визе, Република Турция. 
 - „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. Включени са 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. 
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 Община Средеце побратимена само с една чуждестранна община -  Пинархисар, 
Република Турция. Необходимо е да се засилят международните икономически, търговски и 
културни връзки и сключване на споразумения за партньорство и с други общини. 

За своето интегрирано бъдещо развитие община Средец следва да се възползва от 
възможностите за териториална свързаност и достъпност със съседните общини и други 
територии в следните основни направления: 

- Транспортна достъпност и свързаност, допринасяща за бърз и удобен достъп до 
различни пазари, мобилност по отношение прилагането на труд и ползването на услуги. 

- Цифрова достъпност, свързаност и умения на населението, които позволяват 
включване в различни дигитални пространства, с оглед развиване на значителен обем 
икономически функции, базирани на достъп до високоскоростни и мобилни широколентови 
мрежи и предлагане на цифрови обществени, социални, образователни и бизнес услуги. 

- Икономическа свързаност, инвестиционна активност и иновационно развитие, 
допринасящи за повишаване конкурентоспособността, технологично обновяване на местната 
икономика, създаване на регионални клъстери и свързани производства, за генериране на 
икономически растеж, осигуряване на заетост и нарастване на благосъстоянието. 

Коопериране и интегрирани проекти и дейности със съседните и близки на община 
Средец територии са възможни в сферата на опазването на околната среда, управлението на 
отпадъците, опазване на обществения ред, превенция и борба с пожари, наводнения и други 
природни бедствия, транспорта, развитието на туризма, местната икономика и култура, 
социалните услуги, здравеопазването, облагородяването на публичната инфраструктура и др. 

Правната форма за коопериране на общините за реализация на съвместни проекти и 
дейности е междуобщинското сътрудничество, регламентирано  в  Европейската  харта  за  
местно  самоуправление,  Конституцията на Република България и ЗМСМА. 

Междуобщинското сътрудничество може най-общо да се дефинира като 
взаимоотношение, основано на взаимно доверие и разбирателство между местните власти на две 
или повече общини за реализацията на конкретен проект, инициатива или за предлагане на 
конкретна услуга от взаимен интерес при запазване на местните приоритети. Смисълът на 
общинското коопериране е да се мобилизират наличните ресурси на две и повече общини за 
осъществяване на дейности от взаимен интерес, които не биха могли обективно да се осъществят 
от всяка от тях поотделно, поради недостиг на средства и капацитет. 

 

2. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси  

2.1. Демографски параметри  

Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни характеристики са 
един от решаващите фактори за местното развитие и растеж. В община Средец продължават 
неблагоприятните демографски тенденции, формирани още в края на миналия век. Динамиката 
показва трайна тенденция на намаляване на населението (с около 5% за последните 5 години) или 
с 704 души през 2019 г. спрямо 2015 г.  

Таблица 9: Население в община Средец 2015 – 2019 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всичко 14969 14842 14727 14495     14265 

Мъже 7416 7376 7338 7224 7149 
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Жени 7553 7466 7389 7271 7116 

В градовете 8859 8759 8699 8614 8512 

В селата 6610 6083 6028 5881 5753 

Източник: Национален статистически институт 

През 2019 г. в общината живеят 14265 души, 50,1% от които мъже и 49,9% жени. В град 
Средец живеят 59,7%, а в селата 40,3% от жителите на общината. 

Графика 2: Динамика на населението в община Средец2015-2019 г. 

 

Таблица 10: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2017 - 2019 г. 

 
2017 2018 2019 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 
Общо 14727 7338 7389 14495 7224 7271 14265 7149 7116 
Под трудоспособна4 2648 1342 1306 2601 1323 1278 2559 1319 1240 
В трудоспособна5 8116 4431 3685 7961 4349 3612 7830 4286 3544 
Над трудоспособна6 3963 1565 2398 3933 1552 2381 3876 1544 2332 

Източник: Национален статистически институт 

През 2019 г. под трудоспособна възраст е едва 17,9% от населението на община Средец. За 
сравнениеотносителният дял на населението до 15 години в Югоизточен район е 15,88%. 
Възрастните над трудоспособна възраст в община Средец са 3876 души или 27,2% от 
населението. Около 54,9% е делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години, а за 
ЮИР е 62,8%.  

Населението на община Средец. продължава да застарява. Към 2019 г. децата до 14 г. са 
едва 16,7% от жителите на общината, а възрастните над 60 годишна възраст – 31,2%. Когато 
възрастовата структура е деформирана не може да се осигури както възпроизводството на 
населението, така и възпроизводството на трудовия потенциал. 

 

                                                            
4 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 
5 В трудоспособна възраст - за 2019 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 
години и 2 месец за мъжете. 
6 Над трудоспособна възраст - тези граници са от навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 
месец за мъжете. 

Жени

Мъже

Всичко
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Таблица 11: Население по възрастови групи в община Средец 2016-2019 г. 

Години Общо 
Възраст 
0-14 г. 

Възраст 
15-29 г. 

Възраст 
30-44 г. 

Възраст 
45-59 г. 

Възраст 
60-74 г. 

Възраст 
75+ г. 

2016     14842 2485 2186 2761 2923 2973 1514 
2017     14727 2507 2126 2744 2846 2979 1525 
2018     14495 2459 2035 2696 2828 2987 1490 
2019     14265       2389 2005 2650 2777 3000 1444 

Източник: Национален статистически институт 

За влошаването на възрастовата структура у нас съществено допринесоха 
мащабнитеемиграционни процеси предимно сред младите възрастови групи. Емигрирането на 
целимлади семейства (заедно с децата) обуславя ускоряването на процеса на застаряване, което 
поставя натиск върху публичните разходи за пенсии, здравеопазване и социални грижи. 

Таблица 12: Естествен прираст на населението на община Средец 2015-2019 г. 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
2015 165 90 75 323 166     157 -158 -76 -82 
2016 176 90 86 286 143     143 -110 -53 -57 
2017 164 96 68 307 157 150 -143 -61 -82 
2018 138 69 69 314 168 146 -176 -99 -77 
2019 146 79         67 318 168 150 -172  -89 -83 

Източник: Национален статистически институт 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността 
нанеговото естествено и механично (миграционно) движение.Естественият прираст на 
населението е отрицателен, средно по минус 151 души на година, като през 2015 г. е минус 158. 
Средногодишният брой на живородените деца в община Средец за периода 2015-2019 г. е 157. 
Средната смъртност за изследваните 5 години е 309 човека годишно.  

Таблица 13: Заселени, изселени и механичен прираст в община Средец 2015-2019 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
2015 605 318 287 290 114 176 315 204 111 
2016 317 159 158 334 146 188 -17 13 -30 
2017 368 169 199      340 146 194 28 23 5 
2018 356 162 194 412 177 235 -56 -15 -41 
2019 441 236     205 499 222 277 -58 14 -72 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст на населението през последните 5 години е отрицателен, като за 
2015 г. е 315 души, а за 2019 г. е - 58. Средногодишно населението на община Средец оказва 
негативно влияние върху демографските процеси. Тенденциите на ниска раждаемост и висока 
смъртност са трайни и са причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се 
демографска криза в района. Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в 
общината през 2019 г. е намаляло с 230 души.  
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Таблица 14: Население по населени места в община Средец 2016-2019 г. 
Община/населено място  2016 2017 2018 2019 

Община Средец 14842 14727 14495 14265 

с. Белеврен 17 17 18 17 

с. Белила 36 36 34 39 

с. Бистрец 134 125 122 129 

с. Богданово 56 52 55 52 

с. Варовник 10 10 9 9 

с. Вълчаново 87 86 82 84 

с. Голямо Буково 98 97 93 78 

с. Горно Ябълково 28 24 22 27 

с. Гранитец 19 17 17 14 

с. Граничар 15 16 15 14 

с. Дебелт 1975 1990 1955 1922 

с. Долно Ябълково 18 16 17 19 

с. Драка 83 81 73 69 

с. Драчево 469 464 473 487 

с. Дюлево 455 442 426 405 

с. Загорци 320 312 309 295 

с. Зорница 328 339 317 308 

с. Кирово 38 39 39 36 

с. Кубадин 69 72 72 63 

с. Малина 76 72 69 65 

с. Момина църква 318 306 282 273 

с. Орлинци 331 352 347 356 

с. Проход 131 123 117 100 

с. Пънчево 33 33 37 36 

с. Радойново 45 45 51 52 

с. Росеново 30 27 24 27 

с. Светлина 240 231 232 225 

с. Синьо Камене 23 23 20 19 

с. Сливово 96 98 95 97 

гр. Средец 8759 8699 8614 8512 

с. Суходол 111 101 87 76 

с. Тракийци 3 3 2 2 

с. Факия 391 379 370 358 
Източник: Национален статистически институт 

Община Средец не е засегната от процесите на силна урбанизация, характерни за повечето 
райони на страната. Населението по населени места намаляваи не е равномерно разпределено по 
територията, но е сравнително балансирано между града и селата.  
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Таблица 15: Население по постоянен и настоящ адрес в община Средец 2015 г. и 2019 г. 
Постоянен адрес Настоящ адрес 

2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г. 

14209 13799 16103 15409 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg 

Около 59,6% от населението е съсредоточено в административния център – гр. Средец, а в 
селата живеят – 40,4%. Това обуславя необходимостта от прилагане на интегриран подход и 
стимулиране развитието, както на административния център, така и на малките населени места. 

По данни на ГД ГРАО (http://www.grao.bg) населението на община Средец по постоянен 
адрес намалява с около 2,9% през 2019 спрямо 2015 г. и към 31.12.2019 г. е 13799 души. 
Населението по настоящ адрес за анализирания период също намалява със 4,3% и към 31.12.2019 
г. е 15409 души. 

 
Графика 3: Сравнителна характеристика на населението по постоянен и настоящ адрес 2015-2019 г. 

 

Тенденциите, като намаляваща раждаемост и застаряване на населението, се наблюдават и 
в останалите общини на област Бургас и ЮИР и са симптоматични за страната като цяло, но в 
община Средец са силно изразени. В допълнение продължават да се наблюдават и задълбочават 
негативни тенденции, като по-високи нива на смъртност и интензивна външна миграция. 
Комбинацията от тези негативни процеси дава основание да се говори за демографска криза и 
изправя сериозни предизвикателства пред бъдещото функциониране на системите на социално 
осигуряване и подпомагане, здравеопазване, образование и публични финанси в общината. 

Като цяло, текущата демографска картина и перспективите за нейното развитие в 
средносрочен и дългосрочен план показват, че при равни други условия (при непроменени 
политики) демографският фактор ще компрометира възможността на икономическата система да 
генерира висок и устойчив растеж и ще понижава ефективността на икономическата политика, 
насочена към осигуряването на (предпоставки за) такъв растеж. 

Политиката за преодоляване на демографската криза в района трябва да е насочена към 
подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, които създават работни 
места и доходи, като по този начин задържат и привличат млади хора за живот и работа в 
общината. 
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2.2. Пазар на труда – заетост и безработица  

Пазарът на труда в община Средец е негативно повлиян от демографските процеси, при 
ясна перспектива за изостряне на отрицателните им въздействия още в средносрочен период. 
Трайните тенденции на демографски неравновесия между раждаемост и смъртност се допълват 
от засилени емиграционни вълни, най-вече на млади хора в трудоспособна възраст, което се 
оказва критично за местния пазар на труда. Важни за настоящето и още по-важни за бъдещето са 
възпроизводството на населението и на работната сила. Демографското възпроизводство е важно 
за наличието на човешки ресурси за развитие на икономиката. Структурите на населението по 
възраст и пол предопределят раждаемостта, но и работната сила и нейната производителност на 
пазара на труда. Формирането на работната сила е процес, осъществяващ се извън пазара на 
труда и в този смисъл неговите количествени параметри са предопределени от демографските 
процеси и най-вече от процесите на раждаемост, смъртност, естествен прираст на населението и 
емиграционните му движения. Намаляването на работната сила е фактор силно ограничаващ 
икономическия растеж на община Средец. Друг такъв фактор е ниската икономическа активност 
на населението в трудоспособна възраст. 

Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в общината 
освен демографската криза са слабата инвестиционна активност, липсата на работни места и най-
вече несъответствието между професионалната квалификация на свободната работна сила и 
пазара на труда. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка и на регионално ниво (в 
райони намиращи се далеч от индустриални и административни центрове, планински райони) и 
на подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии). Несъответствието между 
предлаганите и търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи: незавършилите 
училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много ниско ниво на 
професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в групите от хора с 
образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата на продължително 
безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането 
и използването на нови производствени, информационни и комуникационни технологии. В 
същото време младите квалифицирани кадри предпочитат да напуснат родните места и да 
работят в големи градове у нас или в чужбина. Пазарът на труда изпитва остър недостиг на 
квалифицирани кадри, а в същото време безработицата сред лицата без образование и 
квалификация остава сравнително висока. 

Таблица 16: Средногодишен брой на безработните лица и равнище на безработица 2015-март 2020 г. 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Януари-март  

2020 г. 
Средно годишен брой 
регистрирани лица 

1 201 984 700 589 575 668 

от тях: 
- жени 

706 552 415 359 343 402 

-мъже 495 432 285 230 232 266 
Средно годишно равнище на 
безработица в % 

23,55% 19,30% 13,73% 11,55% 11,28% 13,10% 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Средец 

Коефициентът на безработица представлява относителният дял на безработните лица от 
икономически активното население (работната сила). Равнището на безработица в община 
Средец намалява значително - с 10,45 пункта през последните пет години. Средногодишният 
брой на регистрираните безработни лица към 2019 г. е 575 (с 52,1% по-малко спрямо 2015 г.). 
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Равнището на безработица през 2019 г. достига едни от най-ниските си нива за последните 10 
години – 11,28%. Въпреки това остава по-високо отсредните стойности за област Бургас - 5,6%  и 
за страната 5,9%. 

Графика 4: Динамика на безработицата в община Средец2015-март 2020 г. 

 
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Средец 

Към края на месец март 2020 г. се наблюдава отново покачване на нивата на безработица в 
общината, причинени от кризата с коронавируса COVID 19. За първите три месеца на 2020 г. 
регистрираните безработни лица са 668, а равнището на безработица е 13,10%. 

Жените продължават да са по-силно засегнати от липсата на работни места, при тях 
дисбалансите между притежаваната квалификация и търсенето на пазара на труда са много по-
големи.Относителният дял на безработните жени към края на 2019 г. е 60%, а на мъжете 40%. 

Относителният дял на безработните младежи до 29 годишна възраст се движи в границите 
между 21% за  2015 г. и 15% за 2019 г. от всички регистрирани лица.  

Таблица 17: Структура на безработицата в община Средец по пол и възраст 

  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Януари-

март 2020 г.
Пол/Възраст             
 а) до 19г. вкл. 10 8 5 5 5 8 
  от тях: жени 7 5 3 5 4 6 
 б) от 20 до 24г. вкл. 96 61 43 28 19 33 
  от тях: жени 51 35 27 18 13 21 
 в) от 25 до 29г. вкл. 147 122 85 73 64 65 
  от тях: жени 91 73 52 46 41 38 
 г) от 30 до 34г. вкл. 161 139 97 83 78 81 
  от тях: жени 86 72 57 51 52 55 
 д) от 35 до 39г. вкл. 145 111 86 80 75 80 
  от тях: жени 84 55 46 45 41 51 
 е) от 40 до 44г. вкл. 144 116 85 71 74 93 
  от тях: жени 88 65 55 45 41 55 
 ж) от 45 до 49г. вкл. 126 106 72 62 67 78 
  от тях: жени 81 70 49 41 42 45 
 з) от 50 до 54г. вкл. 136 123 90 70 74 89 
  от тях: жени 78 67 52 46 44 54 
 и) над 55г. 237 200 137 118 119 140 
  от тях: жени 140 109 74 64 65 77 
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бургас 

Кризата с COVID 19 през 2020 г. предизвика сътресения и на местния пазар на труда. От 
обявяването на извънредното положение в България през месец март 2020 г. броят на 
регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда“ нараства значително. Най-засегнати от 
намаляване обема на работата в местните предприятия са лицата над 50 годишна възраст. Близо 
35% от регистрираните безработни лица в периода януари-март 2020 г. са в тази възрастова 
група. 

Таблица 18: Структура на безработните лица по степен на образование 

По образование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Януари-март 

2020 г. 
     -висше 21 25 16 13 13 14 
     -средно 412 333 229 196 187 216 
     -основно и по-ниско 768 626 455 380 375 438 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Средец 

Регистрираните безработни лица за периода 2015 г. – март 2020 г. са общо 4717. Най-
много са безработните с основно и по-ниско образование – 64% от регистрираните. Най-малко са 
безработните с висше образование – едва 2%. 

Таблица 19: Брой работни места на свободен пазар и започнали работа уязвими групи на субсидирани 
работни места в община Средец 2015 -  2019 г. 

Показател/година 2015 2016 2017 2018 2019 

Заявени работни места 191 183 185 117 173 
Заети работни места 175 160 184 117 165 
Субсидирани мерки за 
заетост, в т.ч.  

7 21 5 0 9 

В т.ч. младежи до 29 г. 7 10 1 0 3 
Хора с увреждания 0 5 1 0 1 
Над 50 г. 0 5 2 0 0 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Средец 

Заявените и заетите работни места през 2019 г. са по-малко спрямо 2015г.Като най-малко 
са заявените и заетите работни места през 2018 г. - 117. Субсидираните работни места през 2019 
г. са с 2 повече от тези през 2015 г. Най-много са субсидираните работни места през 2016 г. – 21. 

Таблица 20: Работни места по програми за насърчаване на заетостта Средец 2015 -  2019 г. 

Вид/ година 2015 2016 2017 2018 2019 
Национални програми за 
заетост 

35 30 35 27 26 

Регионални програми за 
заетост 

15 12 13 6 7 

Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” /ОПРЧР/ 

81 
45 

25-Л.А. 
26 

40 
25 - Л.А. 
55 - СП 

11 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Средец, 

Работните места по програми за насърчаване на заетостта намаляват през анализирания 
период.Местата по национални програми за заетост през 2019 г. са с 26% по-малко, а по 
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регионалните програми за заетост - с 53,3% по-малко спрямо 2015 г. Работните места в община 
Средец по ОПРЧР намаляват и към 2019 г. са само 11. 

За периода 2015-2019 г. през различни обучения, организирани от Дирекция „Бюро по 
труда“ – Средец са преминали общо 317 безработни лица. 

Таблица 21:  Постъпили на работа безработни лица по рискови групи (брой) 

Постъпили на работа/ 
година 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всичко 537 539 459 434 500 
Над 50 г. 140 77 74 66 97 
Намалена трудоспособност 6 10 5 9 13 
Роми - 151 168 218 300 
Продължително безработни 93 21 5 78 57 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бургас 

Най-много  безработни лица от рискови групи са постъпилите на работа през 2016 г. - 539, 
а най-малко през 2018 г.- 434. През 2019 г. безработните постъпили на работа са с 6,9% по-мало 
спрямо 2015 г. Най-много са устроените на работа роми и лица над 50 годишна възраст. По 
трудно се осигуряват работни места за продължително безработните (най-често хора без 
образование и квалификация) и за лицата с намалена трудоспособност.  
 

Таблица 22:Брой продължително безработни лица по образование и квалификация 

Вид/ година 2015 2016 2017 2018 2019 

Всичко 616 356 204 145 148 

Висше 3 3 0 1 0 

Средно 240 129 69 35 34 

Основно и по-
ниско 

373 224 135 109 114 

С работническа 
професия 

93 67 39 25 27 

Специалисти 10 10 2 2 1 

Без професия и 
специалност 

513 279 163 118 120 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бургас 

Продължително безработните лица са тези с регистрация в бюрото по труда повече от 1 
година. Броят им в община Средец намалява като през 2019 г. са 148, а през 2015 г. са 616.Най-
много са продължително безработните лица с осново и по-ниско образование (114) и без 
професия и специалност (120). Към 2019 г. в община Средец няма нито едно продължително 
безработно лице с висше образование и е регистриран само един специалист. 

Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно 
променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, е процес, 
който поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал на работната 
сила, от една страна чрез учене през целия живот и, от друга, чрез активно стареене на лицата, 
които продължават да се трудят и в напреднала възраст. 
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Въпреки предприетите мерки и програми за насърчаване на заетостта през последните 
години, все още се наблюдава различие в заетостта между двата пола и преимущество на 
безработните със средно, начално и по-ниско образование. 

Отсъствието на възможности, стимули и ефективни механизми за повишаване на 
квалификацията на възрастното и нискообразовано население ограничава растежа на 
производителността и намалява шансовете за получаване на желаните от пазара трудови 
умения.Нискоефективното предлагане на възможности за учене през целия живот (УЦЖ) също е 
съществена пречка пред икономическия растеж, тъй като намалява способността на заетите да се 
прехвърлят при работодатели, сектори и райони с по-висока добавена стойност и не позволява на 
безработните и икономически неактивните нискоквалифицирани работници да бъдат 
интегрирани отново на пазара на труда.  

Налице е необходимост от предоставяне на адекватни стимули и достатъчна свобода и 
гъвкавост на доставчиците на обучение за адресиране на незадоволените нужди на пазара на 
труда. Особено належащо е преодоляването на ниското ниво на компютърни и цифрови умения 
на човешките ресурси в общината, което препятства широкото използване на ИКТ и базираните 
на тях услуги и постигането на цифров растеж. 

Като цяло условията на пазара на труда в община Средец през последните години се 
подобряват, но продължават да са налице редица предизвикателства. Безработицата намалява 
постоянно след достигнатия пик от 29,1% през 2013 година, за 2019 г. отбелязваме рекордно 
ниски нива от 11,28%. Равнището на заетост обаче остава далеч както от националното, така и от 
средното ниво в ЕС.  

Неблагоприятнитедемографски тенденции и някои структурни проблеми остават основни 
пречки пред нормалното функциониране на пазара на труда. Населението продължава да 
намалява и застарява. Делът на дълготрайно безработните остава сравнително висок. В малките 
населени места няма капиталовложения и почти липсват форми на индустрия. В същото време 
нараства недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително предизвикателство пред 
активните мерки на пазара на труда.  

2.3. Образование 

В община Средец има добре функционираща система за предучилищно и училищно 
образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в детските градини и 
училищата. Образователната система е добре организирана, обезпечена с кадри и материално-
техническа база и осигурява общообразователната и професионална подготовка на учащите се.  

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. Развитието на демографските процеси на 
територията на общината се отразяват негативно върху мрежата от учебни заведения. 
Училищната мрежата в общината вече е достигнала предела на оптимизация.  

Закриването на образователни институции, особено в малки населени места, заедно с 
други фактори, като социални и семейни причини, негативно отношение към учебния процес и 
липса на мотивация, трудности при усвояването на учебния материал и др., рефлектира и в 
значителен дял на преждевременно напусналите образование и обучение.  

През учебната 2018/2019 г. в община Средец функционират 5 училища: Професионална 
гимназия по механизация на селското стопанство и електроника /ПГМССЕ/ „Н.Й.Вапцаров” - 
гр.Средец и 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 
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”Н.Й.Вапцаров”- с. Факия. Защитено и средищно е училището в с. Факия,  тъй като учениците 
нямат възможност да се обучават или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, 
за да пътуват до най-близкото училище. Средищни са и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 
Средец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Загорци. 

Броят на учебните заведения в общината през последните 5 години се запазва постоянен. 
Не са закривани и преструктурирани училища. 

Таблица 23: Сравнителни данни за общообразователните и професионални училища по учебни години 

Учебни години 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Брой училища 5 5 5 5 5 5 

Брой учители 69 69 80 82 101 87 

Брой паралелки 63 63 74 64 63 62 

Брой ученици 1509 1474 1474 1449 1411 1445 

в т.ч. - мъже 752 752 745 748 734 746 

в т.ч. - жени 757 722 729 701 677 699 

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg 

До учебната 2018/2019 г. се запазва се тенденцията на намаляване на учениците в община 
Средец. През учебната 2014/2015 г. в местните училища и професионалната гимназия са се 
обучавали 1509 ученици, а през учебната 2018/2019 г. – 1411. Броят им е намалял с 98 или с 6%. 
През учебната 2019/2020 г. броят на учениците се увеличава на 1445. Паралелките в училищата 
се запазват относително постоянен брой и през последната учебна година са 62. В структурата на 
учениците по пол преобладават момчетата 52%, а момичетата са 48%. 

Броят на учителите в местните учебни заведения се увеличава от 69 през 2014/2015 учебна 
година на 101 през 2018/2019 г., но след това намалява на 87. 

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 43% от 
всички учащите се в общината. 

Професионалното обучение в средното училище и гимназията в общината не е напълно 
съобразено със спецификата на местната икономика, но продължава да се търси по-тясно 
обвързване на профилираните паралелки с икономическата специализация на района и на пазара 
на труда. Запазването на обучение по традиционни за училищата професии, въпреки затихването 
или закриването на определени производства, създава трудности с намирането на работа и 
разминаване между придобитата квалификация и възможността за трудова реализация. Това води 
до известен отлив от професионалното образование на част от младите хора и търсене на 
възможности за учене и реализация извън границите на общината. 

Оптимизирането на училищната мрежа създава предпоставки за финансиране на 
професионални училища, защитени професии, съобразно потребностите на общината, както и с 
внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение). В община Средец все още не са 
предприети необходимите мерки за стимулиране на обучението по търсените на пазара на труда 
професии, степен на квалификациите, съобразно степента на развитие на местната икономика и 
заявените инвестиционни намерения, като продължава политиката за достъп до образование на 
учениците от специфични целеви групи.  

Важна тема засягаща професионалното образование е дуалното обучение, интересът към 
тази форма на обучение с практика е изключително голям. Има тенденция за разширяване на 
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дуалното обучение у нас, но за целта са нужни промени, най-вече законодателни. Този вид 
обучение засяга две групи лица – над 16 години, които са в образователната система, и тези, 
които са на пазара на труда над 16 години.  

Организирането на обучение чрез работа (дуално обучение) е нова възможност за 
повторно включване на рано напусналите образователната система. 

В Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и електроника 
/ПГМССЕ/ „Н.Й.Вапцаров” - гр. Средец за учебната 2020/2021 г. е извършен прием, след 
завършен VII-ми клас в следните специалности: една професионална паралелка по професията 
„Монтьор на селско стопанска техника“ и една  професионална паралелка по професията 
„Монтьор на електронна техника“. 

За учебната 2020/2021 година СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Средец предлага 
обучение в една профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ с английски език. 

Сериозен проблем в общината е неблагоприятната тенденция за нарастване броя на 
напусналите образователната система ученици.  

По данни на НСИ напусналите преждевременно основното образование ученици от 
община Средец през последните пет учебни години са 417, разпределени, както следва: 

- 2014/2015 г. – 43 ученици от I до VIII клас; 
- 2015/2016 г. – 95 ученици от I до VIII клас; 
- 2016/2017 г. – 95 ученици от I до VIII клас; 
- 2017/2018 г. – 106 ученици от I до VII клас; 
- 2018/2019 г. – 78 ученици от I до VII клас. 

 Средно по 83 деца и младежи отпадат от образователната система всяка година. 
 В тази връзка община Средец е предприела следните ключови мерки за: 

 Превенция за предотвратяване причините за преждевременно напускане на училище. 
 Интервенция за ограничаване на преждевременното напускане. 
 Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите училище  

отново да се включат в образованието или да придобият квалификация. 
От 2018 г. има промяна в системата на делегираните бюджети, като финансирането не 

зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на 
региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от качеството на 
образователния процес. 

Структурите на предучилищното образование в общината са добре развити.  
Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини е много добра. 

В общината през 2019/2020 учебна година функционират 5 детски заведения (2 ДГ в гр. 
Средец и 1 ДГ в с.Дебелт, ДГ с. Орлинци и ДГ с. Загорци) и филиали в с.Факия и гр. Средец. 

Таблица 24: Сравнителни данни за общинските детски градини по учебни години 

Учебни години 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Брой детски градини  5 5 5 5 5 

Брой групи 22 21 19 19 19 
Педагогически 
персонал  

44 45 41 42 42 

Брой деца 579 524 531 491 474 
в т.ч. - мъже 297 282 294 270 254 
в т.ч. - жени 282 242 237 221 220 

Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg 
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 Броят на обхванатите деца в детските градини намалява с 8% за посочените в Таблица 24 
5 учебни години. През учебната 2019/2020 година детските градини в община Средец се 
посещават от 474 деца, разпределени в 19 групи и обучавани от 42 души педагогически персонал. 
Броят на педагогическия персонал намалява с 3 души спрямо учебната 2016/2017 г.  

В детските градини се приемат деца на възраст 3 – 7 години, по желание на родителите 
(съгласно ЗПУО, Наредба №5 за предучилищно образование и Наредба за условията и реда за 
записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на 
община Средец), като групите се оформят по възрастов принцип.  

 Капацитетът на детските заведения в община Средец – 511 места е достатъчен за да 
обхване всички деца от 3 до 7 годишна възраст на територията на общината. На 100 деца в 
общината се падат 108 места в детските градини. 

 Инвестирането в предучилищното образование е инвестиране в бъдещето, защото е 
доказано, че в периода между третата и седмата години в най-голяма степен се формират 
когнитивни, социални, емоционални и най-вече езикови умения и интелигентност на децата.  

Всички деца на 5 и 6-годишна възраст в община Средец, за които е задължително 
предучилищно образование са обхванати за учебната 2019/2020 г. и посещават подготвителните 
групи в детските градини. 
 В детските градини обучението на децата със специални образователни потребности се 
подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите им. Броят на ресурсните учители се 
определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на подкрепата и от броя часове за 
ресурсно подпомагане.  
 Сферата на образованието в община Средец като цяло е обезпечена с квалифицирани 
кадри. Няма нередовни учители. Няма недостиг на специалисти по отделните дисциплини. В 
общината са налице достатъчен брой учители по отделните предмети, с висше и полувисше 
образование и съответната квалификация.  
 Наличието на квалифицирани преподавателски кадри в достатъчна степен е силна страна 
за общината, което е едно от условията за постигане на добри резултати при подготовката на 
учащите в системата на средното образование. Учителите имат възможност да повишават 
квалификацията си чрез участие в обучителни курсове и семинари. 
 Децата и учениците от общината участват в извънкласни форми, организирани в 
Общински детски комплект (ОДК) гр. Средец. През 2019 години 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 постоянно действащи учебни групи, 15 временно 
действащи през учебната година и 9 временно действащи 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. 

Предвид негативните демографски тенденции за страната, нивото на образователните 
характеристики на населението е ключова предпоставка за качеството на човешкия ресурс. 
Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на образованието през следващите години 
отразяват основните изисквания за равнопоставен достъп до качествено образование на всички 
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равнища и за всички социални групи и по-добро обвързване на образованието с науката и 
бизнеса, с търсените знания и умения. 

Сериозен проблем, характеризиращ квалификацията на човешките ресурси в страната и в 
частност в община Средец, е ниското ниво на компютърни и цифрови умения, което препятства 
широкото използване на ИКТ и базираните на тях услуги и постигането на цифров растеж. През 
последните години се правят опити за навлизане на модерните технологии в учебния процес, но 
резултатът е противоречив. Кризата с COVID-19 принуди учителите и учениците да се 
пренастроят бързо към дистанционна форма на обучение. Това доказва необходимостта от 
интервенции на всички нива на образователната система за повишаване на цифровата грамотност 
на учениците и избягване на така нареченото цифрово изключване. 

2.4. Здравеопазване 

Системата на здравеопазването в община Средец включва: Доболнична помощ, Болнична 
помощ и Филиал за спешна медицинска помощ. Доболничната помощ се осъществява от 
общопрактикуващи лекари и специализирани медицински практики.  

Таблица 25: Лечебни и здравни заведения в община Средец 2015-2019 г. 

Лечебни заведения 2015 2016 2017 2018 2019 
Лечебни заведения за 
болнична помощ/МБАЛ 

1 1 1 1 1 

Брой легла в МБАЛ 25 25 45 45 45 

Лечебни заведения за 
извънболнична помощ 

1 1 1 1 1 

Медицински центрове 1 1 1 1 1 

Източник: Национален статистически институт - https://infostat.nsi.bg 

Структурата на здравеопазването се състои от едно лечебно заведение за болнична помощ, 
локализирано в общинския център - „Многопрофилна болница за активно лечение – Средец” 
ЕООД.  През 2019 г. болницата разполага с 45 легла, като броят им спрямо 2015 г. се е увеличил с 
20 легла. Лечебното заведение  осъществява следните дейности: диагностика, лечение и 
рехабилитация на болни; наблюдение на бременни жени; наблюдение на хронично болни и 
застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на 
заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето. 

Структура на МБАЛ-Средец към 2020 г. 
1. Вътрешно отделение - 10 легла, от които 2 за интензивно лечение. 
2. Детско отделение - 15 легла, от които 2 за интензивно лечение. 
З. Отделение по образна диагностика: конвенционална рентгенова диагностика и 

ултразвукова диагностика. 
4. Отделение за продължително лечение по специалности с терапевтична насоченост, 20 

легла.  
Численост на персонала: 37 щатни бройки, в т.ч.: 
Лекари - 11 
ꞏ с една призната специалност - 5-ма; 
ꞏ с две признати специалности - 2-ма; 
ꞏ без специалност – 4-ма. 

Специалисти по здравни грижи - (медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори,  
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медицински и ренгенови лаборанти) – 12. 
„МБАЛ-Средец” не може да предложи достатъчно квалифицирано и всеобхватно 

медицинско обслужване, защото има само с две отделения – детско и вътрешно. Жителите на 
община Средец ползват специализирана медицинска помощ и в град Бургас.  

Извънболничната помощ се предоставя от „Медицински център 1 - Средец”, медико-
диагностични лаборатории, самостоятелни медицински практики и самостоятелни 
стоматологични практики.  

„Медицински център 1 - Средец” предлага първични медицински прегледи, диагностика и 
лечение от лекари по следните специалности: хирургия, УНГБ, педиатрия, нервни болести, 
кожни и венерически болести, АГ, вътрешни болести и очни болести. 

В общината работи една лаборатория – „СМДЛ „ЛИНА““ ЕООД, която предлага 
извършване на специализирани медицински изследвания - клинико-лабораторни, 
микробиологични, вирусологични, имунологични, паразитологични; трансфузионна хематология 
и обща и клинична патология. 

  Таблица 26: Медицински персонал и население на един лекар в община Средец  2015-2019 г. 

Персонал/Години 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Лекари 12 12 17 17 16 14 

Лекари по дентална 
медицина 

4 5 5 5 6 4 

Медицински 
специалисти по 
здравни грижи  

40 38 41 38 29 27 

Население на 1 лекар 1234 1247 873 920 906 1019 

Население на 1 лекар 
по дентална медица 

7406 7485 7421 7364 7248 7133 

Източник: Национален статистически институт - https://infostat.nsi.bg 

  Към 2019 г. първичната извънболнична помощ се осъществява от 8 индивидуални 
практики за първична медицинска помощ, от които 7 в гр. Средец и 1 в с. Дебелт. В общината 
функционират 9 специализирани медицински практики и 8 практики по дентална медицина, като 
част от лекарите – специалисти и 4 от стоматолозите са регистрирани в гр. Бургас и обслужват по 
график на място и жителите на община Средец. В общината по официални статистически данни 
за 2019 г. са регистрирани общо 14 лекари, 4 стоматолози и 27 медицински специалисти по 
здравни грижи (фелдшери и медицински сестри). 

На един лекар в община Средец през 2019 г. се падат 1019 пациенти, а на един лекар по 
дентална медицина – 7133 пациенти. Осигуреността от лекари на човек от населението е под 
средните стойности за страната – 235 души на 1 лекар и за област Бургас - 300. Стоматолозите в 
община Средец са свръхнатоварени и осигуреността е значително под средните стойности за 
област Бургас – 1355 пациенти на един зъболекар и за страната - 942 пациенти. 
 

Таблица 27: Медицински практики, лекари и стоматолози в община Средец към 2020 г. 

Медицинска практика/Лекар Адрес на практиката 

ЕТ АИППМП - д-р Николай Танчев гр.Средец, МЦ I - Средец, ет.2, каб.42 

ЕТ Д-р Радка Калчева - АИППМП - Радка Калчева гр.Средец, ул.Т.Николов №8а, ет.2 
"АИППМП - Д-Р АНТОНИЯ ТАНЕВА" ЕООД гр.Средец, "МЦ І - Средец" ЕООД, ет. 2 каб. № 45 
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ЕТ Д-р Дерменджиева - АИППМП -Валерия 
Дерменджиева 

гр.Средец, "МЦ І - Средец" ЕООД, ет.2, каб. № 43 

АИППМП - д-р Красимира Георгиева ЕООД гр.Средец,"МЦ І - Средец" ЕООД, ет. 2, каб. № 46 
Лекарски кабинет - д-р Тонка Кючукова гр.Средец, ул.Гео Милев №20 

ЕТ ИППМП - д-р Мара Стоянова Бурова 
гр.Средец, МЦ І - Средец, ул.Т.Николов №8, ет1, 
каб.20 

ЕТ АПИМП - д-р Петко Георгиев с.Дебелт, СЗС, общ.Средец 
Каб. по кожни и венерически болести-д-р Румяна 
Капкова 

гр.Средец, ул.Г.Кирков №13А 

Терапевтичен кабинет-Д-р Росица Великова гр.Средец, ул.Любен Каравелов №14 

Кабинет УНГ-д-р Мария Желязкова гр.Средец, ул.Странджа №1 
АИПСП по неврология - Бошев гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб.34 
АИПСМП по хирургия гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб 49 

АИПСП по педиатрия гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб.39 

ИПСМП ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ - Д-Р СОЛАКОВ с. Дебелт, "Промет стил" АД, община Средец 

"ИПСИП - Д-Р ВИОЛЕТА ХРИСТОВА" ЕООД 
гр. Средец, ул. Тодор Николов № 10, "МЦ І - 
Средец" ЕООД, ет. 2, каб. № 37 

ИППП по дентална медицина - Д-р Петър Ковачев 
гр.Средец, ул.Тодор Николов №3;  адрес 2 - гр. 
Бургас, ул.Оборище №56 

ИППП по дентална медицина - д-р Живко Маджаров гр.Средец, ул.Цв.Радойнов №18 

ЕТ ИПП дентална помощ - д-р Иванка Ковачева гр.Средец, ул.Цв.Радойнов №13а 

ЕТ ИППМП - дентална медицина - д-р Тонка 
Ковачева 

гр.Средец, ул.Тодор Николов №10, ет.2, каб.48; 
адрес 2 - гр. Средец, ул.Васил Коларов №168; 
адрес 3 - гр.Бургас, ул.Оборище №56 

"ИП ПО ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ 
ИМДЕНТ - д-р Светла Великова Маринова" ЕООД 

гр.Средец, ул.Димитър Кичев №24; адрес 2 - 
гр.Бургас, ул.Г.С.Раковски №28А 

ЕТ ИППМП - д-р Маруся Куртева-Павлова - дентална 
медицина 

гр.Средец, пл.Малчика №1, ет.4 

ИПП дентална помощ - д-р Радост Моллова гр.Средец, ул. Цв. Радойнов №13 а 

АИППДП "Д-р Пендева" ЕООД 
гр.Средец, ул. Цв. Радойнов №13 А, адрес 2 - гр. 
Бургас, ул. "Калофер" № 7 А 

Източник: РЗИ - Бургас 
 

  Спешната медицинска помощ в община Средец се осъществява от Филиал за спешна 
медицинска помощ (ФСМП) - Средец към Център за Спешна медицинска помощ – град Бургас. 
ФСМП - Средец се състои от 2 екипа за спешна медицинска помощ (ЕСМП)  – 1 лекарски и 1 
долекарски и 1 стационарен екип. Филиалът обслужват 36 населени места с население 16588 и 
площ 1238.4 км.км., в т.ч. всички населени места в община Средец и жителите на селата Ливада, 
Желязово и Русокастро от община Камено. 
  До 84 % от населението на община Средец екипите достигат до 20 минути. До 16% от 
населението се достига за повече от 20 минути, като се има предвид ниският брой население и 
ниския брой годишни повиквания не е необходимо допълнително изнасяне на екипи. 

Здравна помощ се предоставя и в Здравни кабинети в детски заведения и училища.  
Броят на аптеките в община Средец е 3, териториално разпространени в общинския 

център град Средец. Затруднено е снабдяването с лекарства на населението в малките и 
отдалечени населени места на общината, поради липса на обществен транспорт. 
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Здравното и медицинско обслужване на населението в община Средец към 2020 г. е 
осигурено със спешна, болнична и извънболнична помощ и добре обезпечено с лекари и 
медицински персонал.  

Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински 
специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка профилактична дейност с 
цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите.  

Основните рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, 
небалансирано хранене и ниска двигателна активност) продължават да обхващат голяма част от 
населението и да застрашават здравето му. Сериозен проблем се явява нарушената профилактика 
на населението, което води до влошаване на общия здравен статус. Подобряването на общата 
система за навременна и всеобхватна профилактика ще спомогне за снижаване на 
заболеваемостта и много по-качествено лечение на болните. 

Предизвикателство пред намаляването на преждевременната смъртност е повишаването на 
здравната култура, особено сред малцинствените групи, които се характеризират с ограничен 
достъп до здравни услуги. Осигуреността на населението в общината с медицински специалисти 
е относително добра, но с териториални диспропорции и с неблагоприятна перспектива, във 
връзка с емиграцията на квалифицирани специалисти и малък брой присъединяващи се към 
работната сила в системата на здравеопазването.  

Анализът на инфраструктурата, осигуреността и достъпността до здравни услуги 
установява неравномерност в разпределението на материалната база и диспропорции в 
осигуреността с лекари и медицински персонал. Значителен потенциал за подобряване на 
ефективността се крие в засилването на ролята на първичната помощ за сметка на болничното 
лечение, както и в ускоряване на процесите на навлизане на електронното управление в 
системата на здравеопазването. 

Развитието на качествено здравеопазване в общината трябва да бъде насочено към: 
- Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване чрез 

осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората, включително и на 
живеещите в малки населени места, отдалечени от градския център; 

- Модернизация на материално-техническата база на лечебните заведения, чрез 
осигуряване на съвременна медицинска апаратура; 

- Привличане на млади медицински кадри за работа в общината; 
- Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване и засилване ролята на 

профилактиката и първичната помощ за сметка на болничното лечение; 
- Подобряване на здравния статус на местното население; 
- Повишаване на здравната култура сред малцинствените групи. 
В периода 2021-2027 г. по предложение на МЗ е необходимо изграждане на хосписи за 

долекуване и полагане на медицински грижи извън болнична среда. 

2.5. Социални дейности, услуги и социално включване  

В община Средец се предоставят широк спектър от социални услуги в общността и в 
специализирани институции. В групата на социалните дейности се отнасят социалните услуги за 
деца в риск, специализирани институции за възрастни хора, социални услуги на стари хора и 
хора с физически и психически увреждания и др. В резултат на развитието на социалните услуги, 
в общината значително е намаляла потребността от настаняване в институции.  

Община Средец е добре обезпечена с квалифицирани специалисти, които имат 
необходимата квалификация и опит за организиране и извършване на различите социални 
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услуги. Повечето от предлаганите социални услуги се предоставят целодневно или почасово, в 
зависимост от нуждите на потребителя, което дава възможност за комплексно ползване на 
разнообразни социални услуги.  

Община Средец е реализирала сериозен напредък в областта на социалните услуги и 
предлага широк кръг от социални дейности.  

В социалната сфера към 2020 г. в общината функционират следните услуги: 
 Дневен център за деца с увреждания – ДЦДУ -  гр. Средец с капацитет 20 лица и персонал 

9 човека. Потребителите на услугите на Дневния център са деца от 3 до 18 години.   
 Център за обществена подкрепа-ЦОП - гр. Средец  с капацитет 30 потребители.  
 „Кризисен център за деца, преживели насилие” – гр. Средец  с потребителски капацитет: 

10 души, предназначен за деца от 7 до 18 години, жертви на насилие, на вътрешен и/или 
външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация. Към момента в защитена среда са 
настанени 5 деца на възраст от 12 до 17 години.  

 Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, 2 и 3  с потребителски 
капацитет: 28 деца от 3 до 18 годишна възраст. В целевата група са обхванати всички деца от 
трите центъра. 

 Домашен социален патронаж с капацитет 250 души. Обхват на социалната услуга: с. Факия, 
с. Голямо Буково, с. Драчево, с. Проход, с. Бистрец, гр. Средец.  

 По проект BG05M9OP001-2.015-0001-С01 „Заедно за по-добър живот“, финансиран по 
процедура BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот“ е разкрит  Център 
за социални и здравни услуги, към който работи следния персонал: Управител - 1 бр, 
Рехабилитатор, мед. сестра, психолог, шофьор и хигиенист.  Към центъра работят  17 броя Лични 
асистенти  и 5 броя Домашни помощници. Потребители на услугите са: Лица с увреждания, Лица 
над 65 г. в невъзможност за самообслужване и  Възрастни в риск. 
 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св. Св. Константин и Елена“ – с. 

Факия с капацитет 30 потребители и ресурсно обезпечение 17 служители. В Дома се 
предоставят  социални услуги: разнообразна и здравословна храна, правилен режим на 
хранене; осигуряване на отопление; грижи за личен тоалет; почистване на спални 
помещения; наблюдение на здравословно състояние; Трудо терапия и други. 

 Дом за стари хора „Бяла лястовица“ с капацитет 45 души, от които 8 места за мъже и 37 за 
жени. Изграждането на Дом за стари хора „Бяла лястовица“ е осъществено по инициатива на 
Сдружение „Бяла лястовица“, на два етапа, в периода 2001 г. – 2010 г. Средствата за неговото 
построяване, цялостно мебелиране и оборудване са осигурени чрез партньорски проекти на 
сдружението с Община Средец. 

 Кухня майка – кетъринг „Средец“ - Предоставяна социална услуга: рационално и 
здравословно хранене.  Потребителски капацитет: 

- От 10 мес. – 12 мес.  - 3 деца 
- От 12 мес. – 36 мес. - 25 деца 
- От 7 год. – 18 год. - 76 деца 
Държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, 

рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община 
Средец се провежда от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) - Бургас. 

За реализиране на дейността си ДСП: 
 Извършва цялостната дейност по отпускане, отказване и прекратяване на социални 

помощи и семейните помощи за деца; 
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 Извършва дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с 
увреждания; 

 Осъществява текуща и практическа дейност по закрила на детето; 
 Извършва временно настаняване и прекратяване на деца при близки и роднини, 

приемни семейства и институции; 
 Предоставя целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и 

семейството, с цел превенция и реинтеграция и отглеждане на детето в семейството 
или при близки и роднини; 

 Извършва конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с 
цел социалното им включване в общността, консултира и работи индивидуално с всеки 
нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция; 

 Оказва методическа помощ и съдействие на Общинската администрация при 
предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции; 

 Съдейства и сътрудничи на физически и юридически лица, осъществяващи дейности 
по закрила на детето и социални услуги. 

По данни от ДСП - Бургас към 2019 г. в община Средец са регистрирани общо 814 лица с 
увреждания, в това число 55 деца, от които 25 деца с психически и 30 деца с физически 
увреждания. За периода 2017-2019 г. технически помощни средства за получили 386 лица с 
уврежадния. За същия период социални помощи са получили 644 лица/семейства от община 
Средец. Броят на лицата получили помощи за отопление с твърдо гориво и/или ел.енергия от 
ДСП се увеличава ежегодно, както следва: 

- 2017 г. – 693 бр. 
- 2018 г. – 738 бр. 
- 2019 г. – 820 бр. 
По информация от ДСП към 31 декември 2019 г. в община Средец са регистрирани 21 

приемни семейства, в които са настанени 22 деца. 
Общината има нужда от разкриване на нови и разширяване обхвата и качеството на 

съществуващите социални услуги.  
За повишаване качеството на предлаганите социални услуги е необходимо да бъдат 

предвидени допълнителни финансови средства за повишаване квалификацията и 
преквалификацията на служителите. 

В рамките на програмния период 2021-2027 г. на национално ниво се планира изграждане 
на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги, съответно за: 
– Реформиране на съществуващите Домове за стари хора; 
– Създаване на нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора; 
– Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за 
лица с увреждания; 
– Създаване на специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания; 
– Създаване на други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, 
консултативни за деца и семейства и т.н.); 
– Подобряване на средата в съществуващи социални услуги/реформиране на съществуващи 
социални услуги. 
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2.6. Култура и традиции 

Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността на 
населението. В община Средец се осъществяват дейности за развитие и закрила на културата, 
като се съчетават държавните изисквания с местните условия, културни специфики и традиции.  

Основните културни дейности, развивани в общината са: читалищна, библиотечна, 
музейна и религиозна. За тяхното осъществяване е изградена съответната инфраструктура и 
функционира добре изградена мрежа от културни институти и организации.  

Културната инфраструктура в Средец е представена от Исторически музей и читалища.  
Богатата духова и материална култура на населението е представена в експозициите на 

Исторически музей – Средец, Етнографски комплекс, Карабунарска къща, Байлова къща. 
Запазени образци на странджанска архитектура има в селата Голямо Буково, Долно Ябълково, 
Кирово и Факия. 

Основните средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението са 
13-те народни читалища. Те продължават да развиват културно-просветна и художествена 
самодейност и да организират творческите занимания на постоянно действащи групи за 
певчески, танцов и автентичен фолклор, клубове, изложбени зали и музейни сбирки.  

Таблица 28: Народни читалища и художествени състави в община Средец 

 Наименование, местонахождение 
Художествени състави, клубове и 

групи 

НЧ „Светлина-1924“ - СЕЛО ДЕБЕЛТ 

Арт работилница "Сръчковци"; клуб 
"Приятели на книгата"; Клуб "Аз 
обичам моето село"; Танцов 
ансамбъл "Деултум"; Любителска 
танцова група; Лазарска група; 
Кукерска група; Коледарска група; 
ДВГ "Нашенки";, ДВГ "Звънчета"; 
Школа по гъдулка и Школа по 
народно пеене 

НЧ „Елин Пелин-1927“ - СЕЛО ЗОРНИЦА Женска певческа група 

 НЧ „Светлина-1906“ - СЕЛО МОМИНА ЦЪРКВА 
Фолклорна група "ТРОНКИ"; Мъжка 
коледарска група; Кукери и Лазарки. 

НЧ „Христо Ботев-1905“ - СЕЛО ФАКИЯ 
Женска фолклорна група "Факийски 
белки" и Лазарки 

 НЧ „Просвета-1886“ - СЕЛО ДЮЛЕВО 
Певческа група;  
Любителска танцова група  

НЧ „Иван Вазов-1913“ - СЕЛО СВЕТЛИНА Женска фолклорна група и Лазарки  
НЧ „Христо Ботев-1927“ - СЕЛО ЗАГОРЦИ Детска фолклорна група 

НЧ „Пробуда-1897“ - ГРАД СРЕДЕЦ 

Клуб „Сръчко“; Клуб „Приятели на 
книгата“; Дамски клуб „Моите лични 
два часа“; Школа по народно пеене; 
Школа по народни танци; Клуб 
„Зелени хоризонти“; ДЮТА 
„Искрици“; ДФГ „Пъстроцветки“, 
МБГ „Средец“; ФГ „Странджанска 
огърлица“; Женски танцов състав 
„Веселие“ и индивидуални 
изпълнители 

НЧ „Изгрев-1930“ - СЕЛО ДРАЧЕВО 
Клуб "Приятели на 
книгата";Фолклорна група "Комня 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

55 
 

Стоянова"  коледари, кукери, лазарки 

НЧ „Просвета-1930” - СЕЛО ГОЛЯМО БУКОВО Женска фолклорна група 

НЧ „Искра-1906“ - СЕЛО ОРЛИНЦИ 
Клуб по краезнание; Коледари, 
лазарки, кукери и женска певческа 
група; група за ромски танци 

НЧ „Христо Ботев-1934“ - СЕЛО БИСТРЕЦ Фолклорна група „Бисерна перла“ 

НЧ „Светлина-1907“ - СЕЛО СУХОДОЛ - 

Публичен регистър на Народните читалища - https://chitalishta.com/ 

Една от основните дейности на читалищата е библиотечната. Библиотечният им фонд е 
достигнал 121 790 единици. В Националната програмата  „Глоб@лни библиотеки – България” 
участват читалищните библиотеки на гр. Средец и селата Дебелт и Загорци. 

Във всички читалища се развива самодейна дейност (музикална, танцова, фолклорна, 
образователно-просветна), разполагат с библиотечен фонд. Финансовите средства за издръжка на 
читалищата в общината обаче са недостатъчни. От належащ ремонт на сградите се нуждаят 
читалищата в Дебелт, Драчево, Момина църква, Светлина, Суходол и Факия, които са в лошо 
физическо състояние. От ремонт се нуждае и Детски отдел на библиотеката към НЧ „Пробуда-
1897“ – град Средец. 

Читалище „Пробуда” гр. Средец е утвърден културен център в общината с функциониращи 
форми на художествена самодейност, богат библиотечен фонд (над 48 хил. тома) и се явява 
методически център на останалите читалища в общината.Целта на читалищата е да задоволяват 
потребностите на населението, свързани с: развитие и обогатяване на културния живот; запазване 
на българските обичаи и традиции; разширяване знанията на населението и приобщаването им 
към ценностите на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на национално 
самосъзнание. 

Културно-просветните дейности, които се развиват на територията на общината, се 
организират от народните читалища. Във всички населени места се честват националните 
празници, обичаи и се провеждат традиционните годишни събори. За всички надарени и 
талантливи деца има сформирана школа по изкуствата, като целта е да работи за културното им 
възпитание и да организира и осмисли свободното им време, извън учебните занятия.  

Съхраняването на читалищата е важно, тъй като те остават средища на културната и 
просветна дейност, особено в по-малките населени места и позволяват развитието на талантите и 
съхраняването на традициите.  

Основните проблеми на читалищата в общината са свързани с недостатъчните средства за 
ремонти на сградния фонд, закупуване на необходимата съвременна техника и оборудване, на 
нови книги и материали за библиотеките и за участия на художествените състави в национални и 
международни прояви. Най-големият проблем си остава липсата на достатъчно компютърно 
оборудване, принтери и интернет в читалищата, за да се превърнат в съвременни културно-
просветни средища.  

По-отдалечените и слабо населени места в периферните територии на община Средец са 
затруднени в своите комуникации в социален и икономически аспект, изолирани от обществения 
и културен живот в района и в страната. Осигуряването на достъп до компютри, интернет и он-
лайн услуги на хората, живеещи в отдалечени от общинския център райони ще допринесе за 
преодоляването на тези тенденции и стимулиране на социалното сближаване.  
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Читалищата са важни цетрове, в които трябва да бъде осигурена цифрова достъпност и 
свързаност и да се насърчават уменията на населението за включване в различни дигитални 
пространства. 

Читалищата съвместно с Община Средец организират и поддържат богат културен календар 
и разнообразяват духовния живот на местното население. Традиционни културни събития в 
общината са:  
- 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. През 2019 г. е проведено 27-то издание на 
събора с 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.  
- Национален фестивал ,,С песните на Комня‘‘ – конкурсът е посветен на голямата 
странджанска певица Комня Стоянова, която е родена в село Драчево община Средец.  

В Културния календар на Община Средец ежегодно са включени празниците: 
Националният празник на Република България - 3-ти март, Денят на славянската писменост и на 
българската просвета и култура - 24 май и Денят на народните будители - 1-ви ноември. Честват 
се още Бабинден, Трифон Зарезан, 1-ви март, Международният ден на жената – 8-ми март, 
Тодоровден, Великден, Коледа и Нова година.   

Ежегодно в общината се организират и провеждат много концерти на гостуващи групи и 
изпълнители, театрални постановки и лятно кино. 

Заложените събития в Културната програма всяка година се организират, реализират и 
финансово обезпечават от бюджета на Община Средец и спонсори. 

Състоянието на Общинския Исторически музей в гр. Средец е добро, както и на 
националния археологически резерват „Деултум-Дебелт”. 

Центрове на духовния живот на местното население са и многобройните религиозни 
храмове и църкви в общината.  

Единственият манастир в Странджа планина, южната част на Бургаски регион – 
манастирът „Живоприемний източник” е разположен на територията на община Средец, край с. 
Голямо Буково. 

Към 2020 г. запазените и действащи църкви и храмове в общината са:  
- Храм „Света Троица“ – с. Дебелт; 
- Църква „Св. Всех Святих“ – гр. Средец; 
- Църква „Св.св.Константин и Елена” – с. Богданово; 
- Църква „Света Богородица” – с. Вълчаново; 
- Църквата и манастира „Света Петка – Живоприемний източник” – с. Голямо Буково; 
- Църква „Успение Богородично” – с. Голямо Буково; 
- Църква „Св. Възнесение Господне“ – с. Варовник; 
- Църква „Св. Димитър“ – с. Светлина; 
- Църква „Св. Богородица“ – с. Дюлево; 
- Църква „Св. Илия“ – с. Горно Ябълково; 
- Църква „Св. Петка“ – с. Момина църква; 
- Църква „Св. Богородица“ – с. Проход; 
- Църква „Св. Богородица“ – с. Бистрец; 
- Църква „Св. Георги“ – с. Белила; 
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- Църква „Св. Димитър“ – с. Факия; 
- Църква „Св. Троица“ – с. Кубадин; 
- Църква „Св. Архангел Михаил“ – с. Драка; 
- Църквата „Св. Възнесение” –  с.Загорци; 
- Църквата „Света Петка” – с. Орлинци. 
Голяма част от религиозните храмове в района се нуждаят от ремонти и обновяване. За 15 

от църквите през 2016 г. са подадени проекти за ремонт и обновяване по ПРСР 2014-2020 г. 

2.7. Младежки дейности и спорт 

Привличането и задържането на младите поколения за живот и работа в малките населени 
места и общини са приоритет на националната демографска политика за новия програмен период 
2021-2027 г. Тенденциите в демографските процеси и изменението в броя и основните структури 
на населението оказват силно негативно влияние върху основните системи на обществото: 
икономическата, образователната, здравноосигурителна и системата за социална защита. 
Демографските събития се отразяват до голяма степен върху развитието на икономическата и 
социалната среда.  

Младежите са около 31% от жителите на община Средец. По информация на НСИ към 
края на месец декември 2019 г. общият брой на децата и младежите е 4394 души, в т.ч.: на 
възраст от 0 до 14 – 2389, и от 15 до 29 –  2005.  

Демографските показатели, свързани с развитието на населението на община Средец, не 
се отличават съществено от тези за страната. Наблюдава се миграция, насочена предимно към 
големите икономически центрове на страната и чужбина. Миграционните потоци са 
разпределени на две части. Основната, първа част е представлявана от млади хора с нисък 
образователен статус, заминаващи за чужбина, за да извършват нискоквалифициран труд. 
Пренебрежимо малка като брой, но не и по значение е втората част, представлявана от 
подрастващи и млади хора, които продължават образованието си, като след завършването му се 
реализират на пазара на труда в големите икономически центрове на страната.  

Все още липсва практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията 
на младите работници и служители и след това да им осигуряват работа. Голяма част от 
работещите млади хора са демотивирани от заплащането и условията на труд в местните 
предприятия и административни структури. Те са ресурс за сивата икономика и са принудени да 
приемат временна или неквалифицирана работа, дори и да притежават образователен ценз, тъй 
като специалностите им не са конкурентни към изискванията на пазара на труда. Макар, че 
информационните технологии навлизат сериозно в бита и в работата, достъпът до информация на 
младите хора в община Средец е различен.  

В града и някой села, чрез читалищата и училищата се осигурява безплатен достъп до 
интернет, но компютрите и мрежата се използват повече с развлекателни, отколкото с 
образователни цели.  

Относно професионалното развитие на младите хора в общината вече са създадени 
политики, подпомагащи кариерната им ориентация, което облекчава включването им в системата 
на трудовата заетост. Необходимо е да се положат усилия относно плавното преминаване на 
младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване на програмите за 
стажове и практики в реалния сектор и дуална форма на обучение по повече специалности. 

Много млади хора в Средец участват в спортни клубове, танцовите състави и други 
творчески групи. Училищата и читалищата си остават естественото място за образователни и 
възпитателни дейности с младите хора.  
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В общината функционира Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни. Дейността й обхваща организацията и координацията на 
социално-превантивната работа на територията на общината.  

Спортната инфраструктура в община Средец е концентрирана в общинския център гр. 
Средец. В общината има изградени два стадиона – в град Средец - общински стадион, „Странджа-
Агрокорн” и в с. Дебелт. В гр.Средец функционира и общинска волейболна зала. През 2009 г. е 
открита нова зала за борба, а през 2011 г. – площадка с фитнес уреди на открито. След спечелен 
проект по ПУДООС през 2020 г., е открита още една площадка с фитнес уреди на открито в 
района на Трансграничен културен център. Осигурява се свободен достъп до спортните обекти на 
всички жители на общината.  

Таблица 29: Спортни обекти в община Средец  към 2020 г. 

Вид на обекта 
Населено  

място 
Капацитет 

(площ/места) 
Физическо 
състояние 

Общински стадион „Странджа – 
Агрокорн“ 

гр. Средец 
2500 седящи 

места 
добро 

Общински стадион – с. Дебелт с. Дебелт  лошо 
Общинска зала по волейбол 
„Странджа“ 

гр. Средец  лошо 

Общинска зала по борба 
„Странджа“ 

гр. Средец 50 седящи места добро 

Закрито игрище  
20 правостоящи 

места 
 

Открито игрище  
300 седящи 

места 
 

Плувен басейн в СОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ 

гр. Средец 50 лошо 

 
Разработени са проекти за рехабилитация на стадионите, като този в общинския център – 

гр. Средец е в по-добро физическо състояние. Общинският стадион в село Дебелт е в 
незадоволително състояние, неудобен за спортна дейност. Липсват седалки, съблекални и друг 
вид помещения. Стадионът 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. Извършен е 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. 

В териториален аспект спортните обекти и клубове са неравномерно разположени, главно в 
общинския център. Като допълнителна възможност за спорт могат да се използват училищните 
салони и игрища, но при тях достъпът на външни лица е силно ограничен. 

На територията на Общината има регистрирани 4 спортни клуба: 
- футболен клуб ФК „Странджа - Агрокорн” - Средец, гр. Средец; 
- волейболен клуб ВК „Странджа”, гр. Средец; 
- по борба ОСКБ „Странджа - 2001”, гр. Средец; 
- корабомоделизъм СКК „Модел - Яхт Клуб - Средец”, гр. Средец. 
Всеки спортен клуб има отбори в различните възрастови групи. 
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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 практикуване на над 
15 вида спорт. През 2019 година активно се работеше да развиване на спортната инфраструктура и 
добавяне на нова такава. През 2019 година са проведени 47 спортни мероприятия по 15 вида 
спорт, в които са обхванати над 1000 човека от града и селата. 

В град Средец е изградена единствената в бургаска област открита площадка за шах.  
До сградата на Трансграничен културен център за деца е изграден открит фитнес. 
Община Средец предоставя помещения за ползване от спортни клубове, които искат да 

развиват дейност и пълно съдействие за популяризирането на спортовете в училищата и детските 
градини. През 2019 година е разкрита школа по спортна акробатика, в която тренират над 25 деца 
от град Средец. Ежегодно в общината се организират различни спортни мероприятия и 
състезания. Най-популярните спортове са футбол, волейбол, борба и тенис на маса. 

Като цяло спортните съоръжения и спортните обекти на територията на общината са 
недостатъчни, повечето са морално остарели и имат нужда от реконструкция и обновяване. 
Материално техническата база на всички спортни обекти е частично ремонтирана, но се нуждае от 
реконструкция и модернизация. Необходимо е да се обособят детски спортни площадки на 
открито, както и да се разшири училищната спортна инфраструктура. 

 
3. Състояние на местната икономика  

3.1. Икономическо развитие – тенденции и конкурентоспособност 
 
Икономиката на община Средец има аграрно-промишлен характер. Структуроопределящи 

отрасли са селско и горско стопанство, търговия и преработваща промишленост. 
Икономическото развитие през последните години се характеризира с различна динамика – ръст 
в някои отрасли и спад в други, но като цяло стойностите на общите показатели за развитие на 
местната икономика се увеличават, докато броят на нефинансовите предприятия намалява. 

Таблица 30: Брой нефинансови предприятия по основни икономически дейности 2016-2018 г. 

Номенклатура на икономическите дейности  2016 2017 2018 

Общо 532 512 492 
СЕЛСКО,  ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 124 128 133 
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ..7 .. .. 
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 31 31 21 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

28 27 25 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

.. .. .. 

СТРОИТЕЛСТВО 12 14 12 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 177 168 156 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 33 32 31 
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 42 35 36 

                                                            
7 „..“ – конфиденциални данни 
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СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

4 4 .. 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 22 18 18 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 14 15 15 
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ .. 3 4 

ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 
РАБОТА 11 11 11 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4 6 5 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 22 16 18 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2018 г. в община Средец развиват дейност 492 нефинансови предприятия или 1,60% 
от фирмите в област Бургас (30736) и едва 0,84% от предприятията в Югоизточен район (58304).  

Най-много фирми са регистрирани в сектора на търговията и услугите – 156 (32%), 
следват ги предприятията в селско, горско и рибно стопанство – 133 (27%), в хотелиерство и 
ресторантьорство – 36 (7%), транспорт, складиране и пощи - 31 (6,3%) и производство и 
разпределение на ел.енергия и газообразни горива – 25 (5%).  

Сравнявайки  данните за 2018 г. с базовата 2016 г. се забелязва спад на общия брой на 
предприятията в общината с 40 или с около 8%. В преработващата промишленост през 2018 г. 
работят 21 фирми или 4,27% от предприятията в община Средец, като броят им спрямо 2017 г. 
намалява с 10 или с 32%. В сектора на търговията и услугите предприятията за периода 
намаляват с 21 – от 177 през 2016 г. на 156 през 2018 г. Фирмите в „хотелиерство и 
ресторантьорство“ намаляват с 6 - от 42 през 2016 г. на 36 през 2018 г. Предприятията в сектор 
„операции с недвижими имоти“ намаляват с 4 - от 22 през 2016 г. на 18 през 2018 г. 

Ръст от 7% отчитаме при стопанските единици, развиващи дейност в сектор „селско, 
горско и рибно стопанство“ – от 124 през 2016 г. на 133 през 2018 г. В останалите икономически 
сектори броят на предприятията се запазва относително постоянен. 

Таблица 31: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 2016-2018 г. 

Година 
Заети 
лица 

(брой) 

Наети 
лица 

(брой) 

Произведена 
продукция 
(хил. лв) 

Приходи 
от 

дейността 
(хил. лв) 

Нетни 
приходи от 
продажби 
(хил. лв) 

Разходи за  
дейността 
(хил. лв) 

Печалба 
(хил. лв) 

Загуба 
(хил. лв) 

ДМА 
(хил. лв) 

2016 г.  1831 1413 .. 448853 408860 442257 9901 3655 212753 

2017 г.  1797 1400 320444 540256 486068 522220 21203 4121 211424 

2018 г.  1761 1387 .. 624266 588353 598303 26881 2188 203923 

Източник: Национален статистически институт 

Общите показатели за развитие на икономиката в община Средец за периода 2016-2018 г. 
бележат ръст. Произведената продукция в общината през 2017 г. възлиза на 320444 хил. лева. 
Приходите от дейността нарастват за анализираните три години и към 2018 г. достигат 624266 
хил. лева, с 39% повече спрямо 2016 г. За 2018 г. местните предприятия са реализирани нетни 
приходи от продажби /НПП/ в размер на  588353  хил. лева, или 3,31% от НПП в област Бургас 
(17787145 хил. лева) и 1,72% от НПП в ЮИР (34060343 хил. лева).  

Броят на наетите лица намалява и през 2018 г. е 1387, с около 2% по-малко спрямо базовата 
2016 г. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия също намалява през последните 
години от 1831 през 2016 г. на 1761 през 2018 г.  
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По официални статистически данни броят на заетите лица в община Средец за 2018 г. е 
1,43% от всички заети в област Бургас (122762) и едва 0,61% от заетите в ЮИР (288973).  

Таблица 32: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях в община Средец за 
периода 2016 – 2018 година (брой) 

Групи предприятия според заетите в тях лица 2016 2017 2018 

Общо 532 512 492 

Микро до 9 заети 512 494 475 

Малки от 10 до 49 .. .. .. 

Средни от 50 до 249 .. .. .. 

Големи над 250 .. .. .. 

Източник: Национален статистически институт 

В община Средец преобладават микропредприятията с до 9 заети лица – 475 броя или 
(96,5%) през 2018 г. Останалите 17 фирми (3,5%) са малки, средни и големи, но данните за 
точното им разпределение според справката на НСИ са конфиденциални. 

Таблица 33: Сравнителна характеристика на средната брутна годишна работна заплата в лева 

Години Лева 

2016 10060 

2017 10555 

2018 11749 
Източник: Национален статистически институт 

Средната брутна годишна работна заплата в община Средец за 2018 г. е 11749 лева, което 
е с около 17% повече спрямо 2016 г. Въпреки значителният ръст, възнагражденията в общината 
остават значително по-ниски спрямо средните за страната за 2018 г. – 13755 лева, но малко по-
високи спрямо тези за област Бургас –  11225 лева.  

Чуждестранните преки инвестиции в община Средец през 2016 г. са в размер на 25786,3 
хил. евро, а през 2017 г. с 14% повече – 29984,9 хил. евро. 

В община Средец са добре развити животновъдството и растениевъдството и 
функционират предприятия на хранително-вкусовата, химическата промишленост и 
металообработването. Важен фактор за развитие на местната икономика е близостта до големия 
административен и индустриален център – град Бургас, Черно море и големи туристически 
курорти, което осигурява пазар за реализация на местната продукция и достъп до летище и 
пристанище за износ. Икономическите дейности в общината са концентрирани предимно в гр. 
Средец и с. Дебелт. Град Средец се явява и зона на локална икономическа гравитация. 

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 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. 
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3.2. Промишленост  

Икономиката на община Средец се развива на база наличните местни ресурси и 
традиционни производства. Промишлеността е сред основните структуроопределящи отрасли, но 
няма водещо икономическо значение. Преобладават предприятията в леката промишленост, а 
добивната е по-слабо развита. 

Добивна промишленост: 
Община Средец разполага с богати запаси от от подземни богатства по смисъла на чл.2, 

ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства – глина, скалнооблицовъчни материали, пясък, 
варовик, трахити, гранитосиенити, андезити и др.  

Съгласно Националния концесионен регистър за територията на Община Средец са 
издадени концесии за добив на подземни богатства на следните находища: 
- Решение №673 от 07.09.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от находище „Житосвят”, разположено в землищата на с. Орлинци, 
Община Средец, и с. Житосвят, Община Карнобат на „БЕРИЛ” ООД- Бургас, със срок на 
концесията до 07.05.2048 г., с осигурена защитна зона 500 м; 
- Решение № 407 от 25 юни 2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни 
богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от 
находище "Богданово - запад", намиращо се в землището на с. Богданово, Община Средец, 
Област Бургас, със срок на концесията до 07.03.2025 г., с осигурена защитна зона 500 м; 
- Решение № 288 от 9 май 2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни 
богатства по чл. 2, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от 
находище "Дебелт" в землището на с. Дебелт, Община Средец, Област Бургас, със срок на 
концесията до 07.03.2025 г., с осигурена защитна зона 500 м; 
- Решение № 405 на МС от 17.05.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни 
богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - 
граносиенити, от находище „Божема“, с. Сливово, област Бургас, със срок на концесията до 
25.06.2029 г., с осигурена защитна зона 500 м; 
- Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №214 от 18.05.2001г. на 
Общински съвет гр. Средец за Концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали - андезитови туфи от находище 
„Грудово“, разположено в землището на гр. Средец, Община Средец, Област Бургас, с осигурена 
защитна зона 500 м. 

Традиционни за общината са следните подотрасли на леката промишленост: хранително-
вкусовата промишленост, металолеене, металообработване и производство на пластмасови 
изделия. Характерни за хранително-вкусовата промишленост са по-малките предприятия, а за 
сферата на металообработката и химическата промишленост са предимно с над 250 заети.  

Металообработване и машиностроене 
 „Промет Стиил“ АД - 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. От 2010 г „Промет 
Стиил” АД е част от дивизия „Стомана и прокат“ на Групата Метинвест. Технологията за 
производство, с която предприятието разполага, се отличава с широка универсалност, висока 
производителност и гарантира висококачествена продукция, в пълно съответствие с 
изискванията на световните стандарти. Предприятието произвежда горещовалцувана стомана, 
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включително за износ. "Промет Стиил" АД е едно от големите предприятия  в общината, като 
има определящо значение за развитието на местната промишлеността. 

 „Бриз“ АД – приемник на машиностроителен завод. Единствен производител в страната на 
транспортни и покривни вентилатори. Иновации: малогабаритна техника за планински и 
полупланински райони, необходима за селскостопанска дейност и отоплителна печка „Чудо 
е“, представена през 2019 г., която работи с отпадна дървесина. Фирмата е ситуирана в 
производствана база на Ямболско шосе в гр. Средец. 

Химическата промишленост е представена от:  
 „Металпласт БГ“ ООД - с основна дейност преработката  на  полимерни  материали и  

производството  на  изделия  от  тях.   Дружеството притежава разрешително за събиране и 
оползотворяване на отпадъци от полимерни материали. Изградена е програма за рационално 
оползотворяване на суровинните ресурси, получени от полимерни отпадъци и отпадъци от 
опаковки. Целта на тази програма е да предотврати замърсяването на околната среда, да 
запази екологичното равновесие в природата, да оползотвори отпадъците от опаковки и 
намали енергийните разходи. От събраните и изкупени отпадъци във вид на найлон, 
торбички, счупени каси и други пластмасови изделия, фирмата произвежда регранулат, който 
се използва като суровина. „Металпласт БГ” ООД се намира в източния индустриален район 
на град Средец. 

 „Велес пласт – Златина Ралева“ ЕООД – преработкана полимерни материали и 
производството на изделия от тях. Дружеството притежава разрешително за събиране и 
оползотворяване на отпадъци от полимерни материали. Изградена е програма за рационално 
оползотворяване на суровинните ресурси, получени от полимерни отпадъци. Целта на тази 
програма е да предотврати замърсяването на околната среда, да запази екологичното 
равновесие в природата и намали енергийните разходи. От събраните и изкупени отпадъци 
във вид на найлон, торбички, счупени каси и други пластмасови изделия, фирмата 
произвежда регранулат, който се използва като суровина за изработка на шприцови изделия 
/каси, кофи, легени, стелажи и др./, полиетиленово фолио за строителството и 
земеделието, чували за смет и торби за промишлеността. Фирмата е ситуирана в 
производствана база - Елховско шосе на гр. Средец. 

 „Алтест“ ЕООД -  производствената база е разположена на територията на с. Дебелт. 
Дейността на дружеството 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 
на пазара под продуктовото име „ALTEST”. 

 „Нюстрой“ ЕООД - Търговия с отпадъци от черни и цветни метали и скрап, излезли от 
употреба МПС/ИУМПС/, НУБА, електрическо и електронно оборудване, и др. Дейности. 
Базата на дружеството е в гр. Средец, промишлена зона Дюлевско шосе. „Нюстрой” ЕООД 
изкупува от физически и юридически лица хартия, пластмаса, найлон, ПЕТ бутилки и др., 
които се съхраняват, сортират и балират на площадката в гр. Средец със собствени преси. За 
тази си дейност дружеството има издаден Регистрационен документ от РИОСВ гр. Бургас. 

 ЕТ „Бета комерсиал – Страшимир Йорданов” – с. Дюлево - предприятие за рециклиране 
на полимерни отпадъци; 

 Дестилерия за лавандулов цвят – с. Зорница. 
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Дървообработващата и мебелната промишленост е представена от 3 предприятия - 
ТПК - „Свобода”, „Пъчков“ ЕООД с. Дебелт и Дърводелски цех, собственост на Общината. 
Производството на мебели се осъществява само по поръчка на клиент. Производството на 
изделия от дървен материал има възможности за по-голямо развитие. 

Хранително - вкусова промишленост (ХВП) 
На територията на община Средец работят две мандри в с. Драчево и с. Дюлево. 

Хранително-вкусовата промишленост на общината е свързана с производството на хляб и хлебни 
изделия, алкохол и безалкохолни напитки, и преработка на селскостопанската продукция. По 
тази причина е важно установяването на тесни връзки със земеделските производители. В с. 
Драчево има оранжерии за отглеждане на зеленчуци, стопанисвани от „Еко селект” ЕООД. 

На територията на гр. Средец през 2019 г. стартира дейността си ново предприятие за 
прeработката на плодове, разположено 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. 

Колебливите тенденции в развитието на преработващата промишленост говорят за 
задълбочаващи се проблеми, свързани с ниската конкурентоспособност и липсата на 
предприемачество. Социалното изражение на тези проблеми е свързано с липсата на работни 
места и увеличаване на безработицата. От пространствена гледна точка, намалява търсенето на 
терени за развитие на промишлени производства. 

За ефективното функциониране на предприятията е необходимо да се осигури подходяща 
инфраструктура, която да създава условия за екологично и качествено производство.  

В община Средец има традиции в промишлеността и най-вече в някои подотрасли, които 
могат и трябва да се използват с цел развитие на местната икономика, повишаване на заетостта и 
жизнения стандарт на населението. 

3.3. Селско и горско стопанство  

Селско стопанство 
Селското стопанство е традиционна икономическа дейност за всички населени места в 

община Средец, като остава основен отрасъл и източник на доходи и поминък в селата. 
Общината разполага с добри природо-климатични условия и подходящи ресурси за развитие на 
земеделието и животновъдство. Стратегическото й местоположение спрямо голям консумативен 
център (град Бургас), създават добри възможности за реализация на селскостопанската 
продукция. Община Средец е специализирана в производство на зърнено-житни култури, 
овцевъдство и говедовъдство. 

Най-голям относителен дял в територията на общината заемат земеделските площи – 
698231  дка (60,74% при средни за страната 35%). По данни на Общинска служба „Земеделие“ 
обработваемата в общината към 2019 г. е 403580 дка или 58% от земеделските територии.   

Таблица 34: Обработваема земеделска земя в община Средец 2015-2019 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 

43524.3 42865.5 44268.9 453251.3 403580.1 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ - Средец 

В община Средец към 2020 г. няма регистрирани сдружения за напояване, действащи 
напоителни съоръжения и поливни земеделски култури. На територията на общината няма 
реализирани проекти за комасация на селскостопански площи. 
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Таблица 35: Брой регистрирани земеделски производители в община Средец 2016-2019 г.  

2016 2017 2018 2019 

642 568 564 565 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ - Средец 

Броят на земеделските производители в община Средец намалява със 74 или с 12% през 
2017 г. спрямо 2016 г., след което се запазва относително постоянен и през 2019 г. е 565. На 
територията на община Средец функционират 2 земеделски кооперации. 

Растениевъдство 

Растениевъдството е един от най-устойчиво развиващите се подсектори на земеделието в 
община Средец. Основната специализация в растениевъдството е зърнопроизводството, 
предимно ечемик и пшеница, технически култури (слънчоглед), етерично-маслени (рапица) и 
трайни насаждения - ябълки, круши, праскови, сливи, череши и арония. Черупкови насаждения 
от орехи, бадеми и лешници са разположени предимно в землищата на селата Светлина, Драка, 
Кубадин. В общината се отглеждат и лозя (предимно винени сортове), възстановени са лозови 
масиви в землището на с. Росеново и има новосъздадени в землището на с. Дюлево. Лавандулови 
насаждения има в селата Зорница и Загорци. Създадени са и 145 дка ягодови насаждения дка. 

Таблица 36: Основни видове отглеждани земеделски култури и среден добив от декар 2014-2019 г.  

Земеделска култура 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Засяти 
площи 

дка 

Ср. добив 
кг/дка 

Засяти 
площи 

дка 

Ср. 
добив 
кг/дка 

Засяти 
площи 

дка 

Ср. 
добив 
кг/дка 

Засяти 
площи 

дка 

Ср. 
добив 
кг/дка 

Засяти 
площи 

дка 

Ср. 
добив 
кг/дка 

Пшеница  93849 315 85000 400 85000 490 89600 550 89200 500 

Ечемик 34520 260 20000 340 20000 380 26500 440 1714 480 

Рапица  13750 260 13500 180 13500 290 16200 280 26000 280 

Слънчоглед 32520 170 26400 140 38400 180 38400 190 38400 200 

Круши 57 110 50 270 50 270 80 250 80 250 

Сливи 657 170 608 70 608 100 506 70 512 70 

Череши 529 165 478 50 228 50 300 150 300 180 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ - Средец 

През последните години структурата на основните отглеждани земеделски култури се 
променя, като засятите площи с ечемик намаляват драстично от 34520 дка на 1714 дка. Площите 
с рапица се увеличават почти двойно от 13750 дка на 26000 дка, а на слънчогледа нарастват от 
32520 на 38400 дка през 2019 спрямо 2014 г. Засятите площи с пшеница се запазват относително 
постоянни. При овощните насаждения отчитаме ръст на засятите площи с круши и намаляване на 
отглежданите сливи и череши. Средните добиви от декар при повечето земеделски култури се 
увеличават и са най-добри през последните две стопански години. 

Местните производители са се възползвали от процедурата на сертифициране на 
продукцията им, знак че е оценена и отговаря на изискванията за качество. В общината е 
сертифицирано производството на зеленчуци и плодове в землището на с. Дюлево - домати, 
пипер, лук, чесън, краставици, круши, пъпеши; в землището на с. Факия е сертифицирано 
производството на житни култури. Сертифицирано е производството на орехи в землището на с. 
Светлина и с. Зорница. В землището на с. Момина църква е сертифицирано производството на 
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селибум и ръж на площ от 1000 дка. В землището на с. Проход и гр. Средец са разширени 
площите, заети с полско зеленчукопроизводство.  

Слабо развити в община Средец са оранжерийното и зеленчукопроизводството, главно 
поради липса на пазари, проблеми с напояването и скъпото оборудване на съоръженията. 
Възможност за съживяване на този подотрасъл е субсидирането на напоителни площи и 
съоръжения с цел стимулиране на производството и изграждане на зеленчукова борса за 
регулиране на цените и изграждането на малки преработвателни предприятия за вторична 
консервна преработка. Важно, но не достатъчно използвано направление в селското стопанство 
на територията на община Средец е биологичното производство. 

Животновъдство 

На територията на община Средец съществуват благоприятни условия за развитие на 
животновъдството. Богатата фуражна база, наличието на мери, пасища и ливади, както и 
съществуващите традиции в тази област са добра предпоставка за неговото развитие. В общината 
се отглеждат основно говеда, овце, кози, свине, птици и пчелни семейства. Преобладават 
дребните животновъдни стопанства, без пазарна ориентация, особено в малките села. В 
северните равнинни части на общината условията са по-благоприятни за развитиена 
говедовъдство, а в южните хълмисти и полупланински части – овцевъдство и козевъдство. 
Свиневъдството е застъпено главно в личните стопанства. Птицевъдството също е развито, а през 
последните години се развива добре и пчеларството. 

Таблица 37: Основни видове отглеждани животни в община Средец 2015-2019 г. 

години говеда биволи свине овце кози птици 
пчелни 

семейства 
2015 6264 44 425 13756 2688 10597 6347 

2016 6992 44 493 13780 2705 26118 8782 

2017 7645 86 444 13127 2560 10487 9665 

2018 7492 41 355 13357 2641 9765 8477 

2019 7919 46 99 11534 2199 8278 9096 
Източник: Общинска служба „Земеделие“ - Средец 

Наблюдава се тенденция на увеличаване на отглежданите в общината говеда с 26% през 
2019 г. спрямо 2015 г. Свинете в резултат на болестта свинска чума през 2019 г. са намалели 
драстично до 99 броя. Броят на отглежданите овце и кози също намалява, а на биволите се 
запазва сравнително постоянен. Нараства броят на отглежданите пчелни семейства и към 2019 г. 
са 9096, с 43% повече спрямо 2015 г. 

Намаляването на броя на някой от основните видове отглежданите животни се дължи и на 
следните причини: висока себестойност на произвежданите фуражи, ниски изкупни цени на 
произведената продукция, високи цени на ветеринарните услуги, нередовни и забавени плащания 
от преработвателните предприятия, нарушения породен състав на стадата, недостатъчната 
квалификация на заетите в сектора, както и високите европейски изисквания и стандарти за 
отглеждане на животните. 

На територията на общината договори за имунопрофилактика и лечение на животни имат 6 
броя лекари по ветеринарна медицина от община Средец и 3 броя лекари, които обслужват 
обекти в общината от други населени места на област Бургас. В община Средец няма 
регистрирани кланици. 

Съществен проблем за развитието на животновъдството остават строгите хигиенни и 
ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след присъединяването на 
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страната към ЕС. Не на последно място сериозна пречка пред реализацията на местна 
животновъдна продукция се явяват и неизгодните, често прерастващи в нелоялни и монополни, 
взаимоотношения между продавачи, посредници и купувачи. 

Тенденциите в развитието на селското стопанство следват тези в страната, които са 
свързани с намаляване на производството, ниска рентабилност и ниска конкурентоспособност на 
сектора. Намаляването на изкупните цени и заливането на пазара с вносни стоки правят сектора 
все по-малко привлекателен. Възможностите за финансиране, които предлагат европейските 
фондове са добър начин за подкрепа на сектора и неговото възстановяване.  

Земеделските производители се възползват все по-активно от възможностите за 
увеличаване икономическия размер на стопанството си чрез финансиране от ПРСР 2014-2020 г. и 
получаването на субсидии от ДФЗ. Наблюдава засилен интерес за използване на ливади, мери и 
пасища, като основа за развитие на  интензивно животновъдство. Община Средец е предоставила 
под наем за ползване за срок от пет години на животновъди  общо 5677,664 дка общински 
пасища. 

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 2019 г. 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. 
При развитието на селското стопанство в община Средец трябва да се спазват изискванията 

на общата земеделска политика на ЕС, според която заетите в селското стопанство трябва да 
използват екологично-устойчиви методи на земеделие. Те трябва да се стремят да поддържат 
постоянни затревени площи /тревата абсорбира въглероден двуокис, което подпомага борбата с 
климатичните промени/, да отглеждат различни култури, а не моно култури, и да обработват 
определена част от тяхната орна територия по начин, който насърчава биоразнообразието. Този 
подход включва и изграждане на локални пречиствателни съоръжения за отпадни води към 
съществуващите и новите обекти, свързани с животновъдство, с възможност за обслужване и на 
стопанства от съседни общини. 

Като цяло може да се направи извода, че потенциалът за развитие на селското стопанство на 
територията на общината е много добър. Отличната комбинация от климатични и почвени 
условия позволява на територията на общината да се отглеждат високодобивни, топлолюбиви 
земеделски култури традиционни за общината. Проблем е липсата на държавна подкрепа и 
възможности за ефективна реализация на земеделската продукция. Конкуренцията от вносни 
земеделски стоки също демотивира земеделските производители и се отразява негативно на 
селското стопанство. 
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Горско стопанство 

Горските ресурси в община Средец са едно от най-големите ѝ природни богатства. От 
една страна, те са суровина за развитие на дървопреработваща и мебелна промишленост, а от 
друга, създават условия за развитието на туризма. Именно поради тази причина, тяхната 
устойчива експлоатация и съхранение са от ключово значение за общината.  

Горите в община Средец попадат в обхвата на две горски стопанства - Териториално 
поделение „Държавно горско стопанство“ (ТП ДГС) - Средец и ТП ДГС - Бургас8. Общинските 
горски територии се управляват и стопанисват от Общинско предприятие „Общински гори” гр. 
Средец, регистрирано в началото на 2012 г. като специализирано звено към Общината. 
Предприятието осъществява дейности, свързани със защита на горите, тяхното опазване, 
използване на дървесината и странични ползвания, провеждане на различни видове сечи и 
контрол. Общинските горски територии са концентрирани в югоизточната част на общината. 

Фигура 7: Карта на РДГ - Бургас 

 
 
Територията на ТП ДГС „Средец” е разположена върху северозападните разклонения на 

Странджа планина и върху единично издигащи се възвишения в северната и северозападната 
част на стопанството. Площта на стопанството обхваща землищата на 31 населени места върху 
територията на Община Средец. Средната надморска височина на дървопроизводителната площ 
на стопанството е 245 м. Горите в ТП ДГС „Средец”, като източник на дървесина, странични 
ползвания и други са от голямо значение за икономиката на общината. Отличават се с голямо 
разнообразие от широколистна и иглолистна растителност. Преобладават широколистните гори, 
като благунът и церът са основни дървесни видове. Заедно те заемат 69,7% от 
дървопроизводителната площ. Останалите видове заемат значително по-малка площ като с най-
много е зимният дъб (8,2%), следван от източния бук (0,8%). Районът на стопанството 
представлява добра база за развитието на интензивно ловно стопанство със значителни дивечови 
запаси и видово разнообразие. Язовирите и микроязовирите, намиращи се на територията на 
стопанството, предлагат добри условия за провеждане на любителски и спортен риболов.  
                                                            
8 ТП ДГС - Средец и ТП ДГС - Бургас са поделения към Югоизточно държавно горско предприятие със седалище 
Сливен, което обхваща територията на 5 области – Сливен, Бургас, Стара Загора, Ямбол и Хасково. 
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Общата горска площ на територията на община Средец към 2019 г. е 43657 ха, от които 
най-голям относителен дял заемат общинските гори – 20450 ха или 47%. Държавните горски 
територии са 19356 ха или 44%. Останалите гори са собственост на: физически лица – 3341 ха, 
юридически лица – 444 ха и на религиозни организации – 66 ха. 

Таблица 38: Разпределение на горските площи в община Средец по видове собственост 

година 
 

Площ – обща 
(ха) 

 

В това число: 

Държавни 
горски 

територии 

Недържавни горски територи 

Общински
Юридически 

лица 
Физически 

лица 
Религиозни 

организации 

2015 43662 19352 20465 434 3345 66 

2016 43661 19356 20460 438 3341 66 

2017 43658 19356 20457 438 3341 66 

2018 43657 19356 20457 437 3341 66 

2019 43657 19356 20450 444 3341 66 

Източник: ТП ДГС - Средец 

Общата лесистост на района е 35,7%, в т.ч. 17,1% на държавните и общинските територии. 

Таблица 39: Предвидено и добито количество дървесина от горския фонд на Община Средец 2015-2019 г. 

Година 
Предвидено количество- 

пл.м3 
Добито количество- 

пл.м3 
2015 37800 33491 
2016 20423 31959 
2017 27910 34664 
2018 26978 24775 
2019 20870 25079 
Източник: Общинско предприятие „Общински гори” гр. Средец 

  Количеството на ползваната дървесина от общинския горски фонд на територията на 
община Средец е най-малко през 2018 г. – 24775 куб. м. и най-голямо през 2017 г. – 34664 куб.м. 
Общо за 5 годишния период са добити 149968 куб. м. или по 29993,6 куб. м. средно на година. 
 Като цяло общината може да задоволява потребностите си от дърва за огрев и дървесина 
за строителни нужди. Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна 
дървесина, добива листников фураж от горите. Голяма част от пашата на добитъка се задоволява 
от горите. Основните приходи в сектор горско стопанство идват от продажбата на дървесина и от 
организирания ловен туризъм.  
 За периода 2015-2019 г. в РДГ Бургас са регистрирани 9 бр.обекти по чл.206 от Закона за 
горите /площадки за продажба на дърва за огрев/ в т.ч: 

 2015 г.-2 бр. 
 2016 г. -3бр. 
 2017 г.-2бр. 
 2018 г.-1бр. 
 2019 г.-1бр. 
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       За описания период в РДГ Бургас няма регистрирани дървообработващи и преработващи 
предприятия, площадки за производство на дървени въглища и пунктове за изкупуване и 
преработка на билки, гъби и горски плодове. 
 Насоките за развитие на горското стопанство са свързани с приоритетно възстановяване 
на горските територии, засегнати от пожари, съхнене, паша и незаконна сеч, съобразяване на 
залесяването с търсенето на дървесина в дългосрочен план. Макар и с по-бавни темпове 
ежегодно в горските територии върви процес на залесяване, съгласно утвърдените 
лесоустройствени планове. 

През периода 2015-2019 г. е осъществено залесяване на 1063 дка общински гори и 390 дка 
държавни горски територии. Естественото възобновяване на насажденията, формирани на свежи, 
влажни и сравнително богати месторастения, протича нормално. Затруднено е естественото 
възобновяване в буковите и дъбовите насаждения със зачимена тревна покривка.  
 В общинските гори ежегодно се извършват лесоустройствени дейности като почистване, 
почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури. С цел опазване на горите е извършено 
разделяне на горските територии на горскостопански райони и охранителни участъци.  
 Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Ежегодно се 
предоставят площи на местното население, осигуряващи паша на голяма част от 
селскостопанските животни. При благоприятни условия се събират билки, гъби и горски 
плодове, но тази дейност няма стопанско значение, а е предимно за лични нужди на местното 
население. От голямо значение за населението в района са и защитно-водоохранните и 
противоерозионни функции на гората.  
Горските територии изпълняват функции по отношение на: поддържане на биологичното 
разнообразие на горските екосистеми; производство на дървесни и недървесни горски продукти; 
защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха; осигуряване на социални, 
образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи; защита на природното и културното 
наследство; регулиране на климата. 
 През програмния период 2021-2027 г. е необходимо разработването на програми за 
залесяване на горските територии, пострадали от бедствия и пожари. Нужно е балансирано 
използване на горите по начин, който няма да бъде за сметка на устойчивото развитие на 
туризма. Важно е да не се допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до екологични 
проблеми, да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и да се предвидят нови 
залесителни мероприятия. Предвид факта, че развитието на общинската икономика до голяма 
степен зависи от използването на горите, то от важно значение е запазването на ресурсите от 
горския фонд, за да се запазят неговите екологични и социално-икономически функции.  

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията  

4.1. Транспортна инфраструктура и пътна мрежа  

Община Средец няма важно транспортно-географско положение, през нея не преминават 
Транс-Европейски коридори и е встрани от главни пътни артерии, но съществуват добри 
транспортни връзки и пътна инфраструктура.  

Територията на община Средец се обслужва основно от автомобилен транспорт. Чрез него 
се осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места. 
Функционират общинска, областна и републиканска транспортни схеми, осигуряващи връзки на 
населението от общината до общинския център - град Средец, областния център - град Бургас и 
до съседни и по-големи градове /Карнобат, Ямбол, Болярово, Елхово и др./.  



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

71 
 

Анализът на транспортната достъпност показва, че съществуват транспортни връзки с 
всички околни населени места. Регионалните връзки на град Средец и останалите селища в 
общината са добре изградени като същите са формирали добра транспортно-комуникационна 
обвързаност помежду си, както и с основните областни центрове в региона.  

Пътната мрежа на територията на общината е добре развита с по-голяма гъстота в 
северната част, което е обусловено от релефа и разположението на населените места.  

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). 

През общината преминават важни транспортни пътища с регионално и международно 
значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец - Елхово - Лесово - Хамзабейли, транспортни 
връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево (южно Черноморие).  

Таблица 40: Списък на републиканските пътища, преминаващи през територията на община Средец 

№  
Клас 
път 

Номер 
път 

Наименование път От км До км 
Дължина 

(км) 
1 ІІ 53 Ямбол - Средец 184.800 214.779 29.979 

2 ІІ 79 
Ямбол – Средец-кв.Меден рудник- (Бургас-
Маринка) 

37.951 76.600 38.649 

    ІІ клас ОБЩО 68,628 
3 ПВ  Пътен възел - Пътни връзки ПВ „Промет“   0.910 
    ПВ ОБЩО 0.910 

4 ІІІ 539 
Средец-Дюлево-Русокастро-Трояново-Айтос 
(Карнобат-Бургас) 

0.000 9.880 9.880 

5 ІІІ 795 
(Болярово-Средец)-Драка, Малина,Житосвят-
Драганци-Карнобат 

0.000 28.871 28.871 

6 ІІІ 908 
(Маринка-Звездец) местност „Босна“ – (Болярово-
Средец) 

15.481 39.224 23.743 

7 ІІІ 7907 
(Средец-кв.М.Рудник)-Дебелт-Тръстиково-Полски 
извор-(кв.„Горно Езерово“-Братово) 

0.000 3.210 3.210 

8 ІІІ 7908 (Средец-кв. „М.Рудник“)-Присад-Димчево-Маринка 0.000 7.558 7.558 

    ІІІ клас ОБЩО 73.262 

     ВСИЧКО 142.800 

Източник: Областно пътно управление - Бургас 

През територията на община Средец преминава републиканска пътна мрежа (РПМ) с обща 
дължина 142,800 км. Липсват пътища I клас, както и автомагистрали. Основните транспортни 
артерии, обслужващи територията са второкласните пътища – II–53 и II–79, в направление 
съответно: Бургас – Средец - Ямбол и Бургас – Средец – Болярово - Елхово. Относителният дял 
на пътищата II-клас към общата републиканска пътна мрежа в общината е 48%. Третокласната 
пътна мрежа е с дължина 73,262 км. Тя се състои от пътища III – 539, III – 908, III – 795, III – 7907 
и III – 7908.  

Таблица 41: Състояние на републиканската пътна мрежа на територията на община Средец 

клас път 
добро средно лошо всичко 

дълж. км дълж. км дълж. км дълж. км 
ІІ 35.349 11.700 21.579 68.628 
ІІІ 0.271 0.224 72.767 73.6262 

п. връзки 0.910   0.910 

всичко: 36.530 11.924 94.346 142.800 
Източник: Областно пътно управление - Бургас 
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Всички републикански пътища са с трайна настилка, като 69% или 98,100 км са с 
асфалтобетон, 30% с асфалтова повърхностна обработка и около 1% (1,400 км) с паважна 
настилка. В по-голямата си част републиканските пътища на територията на община Средец са в 
лошо техническо и експлоатационно състояние. Към 31.12.2019 г. в добро състояние са 36,530 км 
или 25%. В средно състояние са 11,924 км – 9%, а в лошо състояние – 94.346 км или 66% от 
републиканските пътища. 

За периода 2014-2019 г. са извършвани ремонтни дейности за текущо поддържане на РПМ 
на територията на община Средец и подобряване на тяхната експлоатационна годност и 
безопасност на движението. По Програма „Транзитни пътища V“ е извършена рехабилитация на 
път II–79 „Елхово-Бургас“ от км 0+000 до км 86+200,25, като в участъка от км 38+100 до км 
86+200 ремонта е в периода 2011-2015 г. Общата стойност на СМР е 73 710 000 с ДДС. 

Ремонтираният път II–79 е най-натоварен с трафик, като интензивността на движението 
ежегодно се увеличава. По данни на ОПУ-Бургас за 2019 г. средноденонощната годишна 
интензивност на движението по този път е 5639 МПС или с 18% повече спрямо 2015 г. Близо 
86% от преминаващите транспортни средства са леки автомобили, 11% са товарни автомобили и 
3% автобуси. 

Таблица 42: Списък на населените места, през които преминават републикански пътища на 
територията на община Средец 

№ 
ред 

Населено място 
Клас и номер на 
републикански 

път 

Дължина на 
пътя 

1 с. Зорница II–53 2,500 

2 с. Загорци II–53 0,622 

3 с. Светлина II–53 1,563 

4 гр. Средец II–53 3,458 

5 гр. Средец II–79 4,904 

6 с. Дебелт II–79 1,240 

7 гр. Средец III – 539 1,359 

8 с. Дюлево III – 539 3,015 

9 с. Драка III – 795 1,148 

10 с. Малина III – 795 1,072 

11 с. Дебелт III –7907 2,455 

Източник: Областно пътно управление - Бургас 

Общо през населени места на територията на община Средец преминават 23,336 км 
републикански пътища, в това число 14,287 км II–ри клас и 9,049 км III–ти клас. 

Областно пътно управление – Бургас има проектна готовност, при осигуряване на 
финансиране за изпълнение на следните ремонти: 

- Път II–53 „Ямбол – Средец“ от км 184+800 до км 214+779 – в АПИ има изготвен 
технически проект з основен ремонт /рехабилитация / на пътя, който е от 2008 г. и трябва 
да се актуализира. 

- Път III-908 „(Маринка-Звездец)-местност „Босна“-(Болярово-Средец)“ от км 0+000 до км 
39+224 – ОПУ Бургас е предложило на АПИ за този участък през 2020 г. да бъде изготвен 
технически проект за основен ремонт /рехабилитация. 
Републиканската пътна мрежа на територията на община Средец има добра 

пространствена организация, като гъстотата на републиканската пътната мрежа е 12.4км / 100 
км2. Изводът е, че изградеността на РПМ е под средната за страната 17,1 км/100км2. Една от 
причините е полупланинския характер на релефа и граничният характер на общината. 
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Таблица 43: Общински пътища в териториалната структура на община Средец

 

Общинската пътна мрежа на Средец е с дължина 148,7 км, бивша четвъртокласна и местна 
пътна мрежа, обслужващи населените места на общината. Общинската пътна мрежа не е в 
достатъчно добро състояние. Община Средец извършва ежегодни ремонти и текуща поддръжка 
на общински пътища и улици в населените места на общината, финансирани предимно със 
средства от Общинския и Републиканския бюджет.  

Гъстотата на общинската пътна мрежа за общината е 12.9 км/100 км2. Oбщинскитe 
пътища, изградени предимно с асфалтово покритие са в лошо състояние. Като цяло, пътната 
мрежа в общината не е добре развита и в лошо състояние. Има известни затруднения за 
придвижване до общинския център от най-отдалечените, части на общината, което се дължи на 
сравнително тежки теренни особености.  

Уличната мрежа в град Средец и селата също е в незадоволително състояние. Много 
участъци са компроментирани и се нуждаят от основен ремонт и рехабилитация. 
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Автобусният превоз е сравнително добре развит. Транспортната схема задоволява 
потребностите на населението за връзки с общинския център.  Ежедневни връзки с общинския 
център имат 12 от общо 32 села. 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.  

Общинска транспортна схема: гр. Средец – с. Дюлево, гр.Средец – с. Бистрец, гр. 
Средец – с. Кубадин, гр. Средец – с. Росеново, гр. Средец – с. Суходол, гр. Средец – с. Зорница, 
гр. Средец – с. Момина църква, гр. Средец – с. Горно Ябълково – с. Момина църква, гр. Средец – 
с. Гранитец, гр. Средец – с. Богданово – с. Кирово, гр. Средец – гробищен парк (изпълнява се в 
събота) и градски линии №1 и №2. 

Областна транспортна схема: гр. Средец – гр. Бургас – гр. Средец и гр. Бургас – с. 
Драчево – гр. Средец. 

Републиканска транспортна схема: гр. Бургас - гр. Ямбол - гр. Бургас, гр. Бургас - гр. 
Елхово - гр.Бургас и гр. Бургас - гр. Карнобат - гр. Бургас и гр. Средец – с. Горска поляна. 

Освен утвърдените транспортни схеми се извършват и специализирани превози, насочени 
към извозването на ученици и учители към училищата в гр. Средец, с. Загорци и с. Факия.  

Тенденцията, която се наблюдава в общината е намаляване на пътникопотока в 
обществения транспорт. Поради тази причина  е необходимо той да се предприемат мерки, 
свързани с модернизация и реконструкция на общинска пътна мрежа, подобряване материалната 
база на превозвачите, гъкавост на траспортните схеми и др.  

Община Средец не разполага с алтернативни на автомобилния транспорт начини на 
придвижване – на територията ѝ няма разположено летище, липсва и железопътен транспорт. 
Най – близката жп гара, пристанище и летище е в гр. Бургас. 

4.2. Водоснабдителна мрежа и канализация  

Община Средец попада в територията на Бургаска област с оператор на ВиК системите 
„ВиК“ ЕАД - гр. Бургас и контрол на водите от Басейнова дирекция за управление на водите в 
Черноморски район – гр. Варна. Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината 
се контролират системно от РЗИ – Бургас и Изпитвателната лаборатория на ВиК дружеството. 
Извършва се наблюдение на всички водоизточници поотделно, като разширения химически 
анализ се прави по различни показатели.  

Основните водоснабдителни системи за област Бургас са „Камчия” и „Ясна поляна”. Част 
от община Средец: град Средец, с. Дебелт и с. Драчево се водоснабдяват от деривация „Ясна 
поляна”, а всички останали села от местни водоизточници. Град Средец се водоснабдява 
допълнително и от осем тръбни кладенци.  

В община Средец „ВиК“ ЕАД – Бургас водоснабдява град Средец и 23 населени места, 
чрез общо 37 броя водовземни съоръжения за подземни води. Всички водовземни съоръжения са 
в добро състояние. 

Към 2021 г. действащите за територията на община Средец разрешителни за водовземане 
от подземни води с цел „питейно-битово водоснабдяване” с титуляр „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, 
издадени от БД „Черноморски район” са 11 броя, както следва: 

- Разрешително №200 159/9.9.2004 г. 
- Разрешително №2151 0160/18.8.2010 г. 
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- Разрешително №2151 0168/7.12.2010 г. 
- Разрешително №2151 0177/12.1.2011 г. 
- Разрешител!ю №2151 0191/3 1.3.2011 г. 
- Разрешително №2151 0196/14.4.2011 г. 
- Разрешително №2151 0197/14.4.2011г. 
- Разрешително №2151 0198/14.4.2011 г. 
- Разрешително №2151 0214/15.6.2011 г. 
- Разрешително №2151 0277/3.11.2011 г. 
- Разрешително №2151 0282/15.12.2011 г. 

Таблица 44: Дължина на водопроводната мрежа в община Средец към 31.12.2019 г. 

№ СЕЛИЩА 

ВОДОПРОВОД 

ВЪТРЕШЕН ВЪНШЕН ВСИЧКО 

м м м 

1 с.Белила 2378 1232 3610 

2 с.Бистрец 11729 5243 16972 

3 с.Богданово 3670 2468 6138 

4 с.Вълчаново 2080 900 2980 

5 с.Голямо буково 2597 2420 5017 

6 гр.Средец 41826 17392 59218 

7 с.Драка 6819 4998 11817 

8 с.Драчево 10449 3952 14401 

9 с.Дюлево 15232 3863 19095 

10 с.Желязково 12452 4964 17416 

11 с.Загорци 10301 3512 13813 

12 с.Кирово 1350 300 1650 

13 с.Кубадин 7256 6753 14009 

14 с.Малина 3674 1513 5187 

15 с.Орлинци 7796 4691 12487 

16 с.Проход 5840 1040 6880 

17 с.Радойново 5719 2555 8274 

18 с.Росеново - - 3098 

19 с.Светлина 10748 3190 13938 

20 с.Синьо камене 1570 274 1844 

21 с.Сливовво 1565 502 2067 

22 с.Суходол 9833 1124 10957 

23 с.Факия 10756 16476 27232 

24 с.Дебелт 10389 14483 24872 

25 с.Долно ябълково 3444 0 3444 

26 с.Зорница 12690 2486 15176 

 ВСИЧКО: 212163 106331 321592 

Източник: ВиК ЕАД - Бургас 
 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

76 
 

Водопроводната мрежа на територията на община Средец е с обща дължина 321592 м. В 
по-голямата си част е изградена от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и в 
недобро техническо състояние. През последните години водопроводната мрежа е частично 
ремонтирана и поетапно подменяна в отделни участъци. 

Към 2020 г. пет села в община Средец не са водоснабдени: с. Белеврен, с. Варовник, с. 
Гранитец, с. Граничар и с. Пънчево.  

Село Синьо Камене има изградена водопроводна система, която се експлоатира от „ВиК” 
ЕАД – гр. Бургас. Директорът на РЗИ – Бургас е издал Заповед за прекратяване използването на 
водопроводната система, поради опасност за здравето на населението. Водата, подавана чрез 
водопроводната мрежа на село Синьо Камене може да се използва само за битови цели и 
категорично е забранено ползването й за питейни нужди. За питейни цели ВиК операторът има 
задължение да осигурява вода, чрез водоноска ежедневно. 

В село Горно Ябълково има изградена водоснабдителна система, която се експлоатира от 
Община Средец. Към момента текат процедури за изготвяне на документация, касаеща 
водовземните съоръжения за подземни води. 

 За село Росеново са новоизградени: Външна водоснабдителна мрежа, включваща помпена 
станция, Напорен водоем и вливен и хранителен водопроводи; Вътрешна водопроводна мрежа. 
Проектът е изпълнен и въведен в редовна експлоатация. 

За Село Пънчево и Туристически Комплекс „Божура” са проектирани външна 
водоснабдителна мрежа, включваща; помпена станция с водовземане от НВ 3050м3 на гр. Средец 
– І стъпало; помпена станция-ІІ стъпало; напорен водоем за с. Пънчево и вътрешна водопроводна 
мрежа на с. Пънчево. Проектът не е реализиран. 

На територията на община Средец са включени 52 бр. водовземни съоръжения, в това 
число: дренажи; каптирани извори и тръбни кладенци. Около всички водохващания са учредени 
и устроени СОЗ – пояс “А”. Външните водоснабдителни мрежи са частично подменени от „ВИК” 
ЕАД. Всички съществуващи водоснабдителни системи включват напорни водоеми. Дебитът на 
водоизточниците захранващи община Средец е достатъчен и покрива консумацията на абонатите. 
Вътрешните водопроводни мрежи са с изминала годност и висока аварийност. 

Съгласно анализ от „Окончателен Генерален план на обособена територия на „ВИК” ЕАД 
–гр.Бургас” загубите във вътрешната водопроводна мрежа на община Средец е 59%. 

Съгласно анализ от „Окончателен Генерален план на обособена територия на „ВИК” ЕАД 
–гр.Бургас” общата водоснабдителна норма за община Средец е 125 л//жден/, само за битово 
водснабдяване на населението – 107 л/ж/ден. 

Съгласно разработен и реализиран проект по Договор №58-131-СО51, проект №58-131-51-
51 по „ОПОС 2007-2013г”, водоснабдителната норма за гр. Средец е приета 160 л/ж/ден. 

 
Таблица 45: Количества потребена вода за питейно-битови и промишлени нужди в община Средец 

Населено място 
Факт. Кол. Вода, [м3/год.] 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

с. Белила 5158 4001 3714 3402 3518 

с. Бистрец 11310 10539 10507 8147 7415 

с. Богданово 4700 2595 3448 3837 3245 

с. Вълчаново 6628 5127 5261 4777 5892 

с. Голямо Буково 7055,99 6480 5415,01 7903 7092 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

77 
 

с. Дебелт 85965,14 90832,29 140265,3 173208,6 152577 

с. Долно Ябълково 1554 1326 1195 997 1108 

с. Драка 5582 5099 5483 4754 4151 

с. Драчево 28772 26153 25581 22104 23897 

с. Дюлево 34426 30480 33693 32123 31573 

с. Загорци 12922 10745 13148 11530 12302 

с. Зорница 14804 15376 17300 12082 13078 

с. Кирово 1619 1346 1423 1594 1138 

с. Кубадин 4882 4473 3948 3267 3299 

с. Малина 4515 3983 3932 3739 3411 

с. Момина църква 21342 19070,99 17168,02 14348,02 11416 

с. Орлинци 9549 7574 7238 6361 6233 

с. Проход 7961 6957 6768,04 4967 5276 

с. Радойново 2610 2963 2389 2396 1826 

с. Росеново 0 426 758 797 689 

с. Светлина 9154 8532 7765 7019 9259 

с. Синьо камене 565 460 230 25 372 

с. Сливово 2510 2106 2479 1690 3492 

с. Суходол 7013 6230 5399 5037 4211 

с. Факия 23216 19770,99 17548 17382 14995 

Средец 361859,91 376099 370286,4 339156,4 337341,4 

Общо 675673,04 668744,2 712341,7 692643 668806,4 

Източник: ВиК ЕАД - Бургас 

Най-честите причини за нарушено водоподаване в населените места на общината са 
свързани с планирани и аварийни прекъсвания, ниско налягане за цялото населено място, за 
обособен район или адрес, наводнения от водопроводната мрежа и влошено качество на 
питейната вода. Средният брой аварии на година е около 333.  

Таблица 46: Средногодишен брой аварии по водоснабдителните системи на община Средец 

Външни 
ремонти 

Външни 
подмяни 

Разпр. 
ремонт 

Разпр. 
подмяна 

Отклонение 
ремонт 

Отклонение 
подмяна 

Общо 
отклонения 

Други 

121 26 1110 45 147 5 152 61 
Източник: ВиК ЕАД - Бургас 

В цялата община се налага сезонен режим на водата, с изключение на гр. Средец. Това се 
обуславя от намалелия дебит на местните водоизточници, както и липсата или недостатъчния 
обем на водоемите. Повечето извори пресъхват през лятото. С чувствителен и постоянен воден 
дебит са изворите на Бяла река и Башдерменски дол.  

На територията на обшина Средец са учредени санитарно – охранителни зони (СОЗ) със 
Заповеди на Директора на Басейнова дирекция .Черноморски район” на 12 водовземни 
съоръжения за водовземане от подземни води за пояси I, II и III на: „ЕТК-2  „Промет стиил” със 
Заповед №43/24.9.2007 г., „Тръбен кладенец - с.Зорница-Бургас”, „Каптиран извор ,,Смокинята” - 
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с.Зорница – Бургас”, „Каптиран  извор „Кара дере“ - с.Зорница- Бургас" сьс Заповед 
№20/02.02.2012 г., „ТК-с.Проход, Бургас” със Заповед №8/05.01.2012г. „СК1 „Пластмасови 
изделия – Средец” със Заповед №7/26.04.2017 г., „Шахтов кладенец-с.Дюлево-Бургас“ със 
Заповед №70/21.11.2011 г., „ТК – 3”, „ТК – 7”, „ТК - 8“, „ТК - 9“, „ШК - 1“ и „ШК - 2“ със 
Заповед №9/26.06.2017 г. 

На територията на обшина Средец попадат пояси II и III на СОЗ на Каптаж „Хайдушко 
дере”, Каптаж „Бутоклиева чешма“ със Заповед №64/15.11.2011 г. и на каптиран извор „Беш 
бунар” със Заповед №12/26.04.2011 г,. учредени от Директора на БДЧР. Изброените водовземни 
съоръжения се намират на територията на общ. Карнобат. 

На територията на община Средец попада пояс III на СОЗ па водовземнисъоръжения Б-20, 
Б-88 и мин. находище Съдиево“, учреден със Заповед №РД 877/25.08.2004г. на МОСВ. 

СОЗ пояси I, II и III на ЕТК-1 "Промет стиил", и на КЕИ „Кююк бунар”, находящи се на 
територията на общината, са в процедура и все още не са учредени със Заповед. 

При инвестиционно проектиране и реализация на конкретни проекти и дейности, 
включени в Програмата за реализация на ПИРО е необходимо да бъдат съобразени съответните 
забрани и ограничения за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко 
отвеждане на опасни и вредим вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 
г. за СОЗ и горепосочените Заповеди. 

Канализационна мрежа към 31.12.2019 г. е изградена само в град Средец и село Дебелт с 
обща дължина 17 км. В град Средец канализацията обслужва 3487 абонати, а в с. Дебелт – 435 
абнати. Средният брой на изградените сградни канализационни отклонения е 2622 за гр. Средец 
и 231 за с. Дебелт. В останалите селища се използват септични и попивни ями и напълно 
отсъства инфраструктура за пречистване на битовите отпадни води. Към момента в община 
Средец има изградена и действаща ПСОВ само в гр. Средец. 

Средният брой аварии в канализационната мрежа на година, по информация от ВиК 
дружеството е около 30, като проблемите, които са регистрирани са от типа: запушване на 
ревизионна шахта, запушване на сградно канализационно отклонение и запушване на улична 
градска мрежа. Аварии от типа на структурно разрушаване не са констатирани и може да се 
направи извода, че техническото състояние на канализационната мрежа в община Средец е 
добро, като предпоставките за проблеми са сведени до минимум. 

Пречиствателната станция за отпадъчни води „Средец“ е въведена официално в 
експлоатация през 2004 г., като собственост на Община Средец и през периода 2004-2017 г., 
станцията е била административно подчинена на Общинската администрация. От 2017 г. ПСОВ 
„Средец“ е предадена за експлоатация и поддръжка на „ВиК“ ЕАД – Бургас, при което е 
извършена оценка на техническото й състояние. При направения преглед е установено, че 
функционалното състояние на ПСОВ „Средец“ е много лошо и са предприети необходимите 
мерки за възстановяване на проектните й параметри и техническа годност. ПОСВ е снабдена със 
съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчните води. Пречистените води се 
заустват в река Малката река, вливаща се в река Средецка. Проектното водно количество 5000 
м3/ден. 

За довършване на възстановителните мероприятия по ПСОВ е необходимо в ПИРО за 
периода 2021-2027 г. да се предвидят дейности за: 
- Оборудване и въвеждане в експлоатация на втори утаител (изградена е само бетоновата му 

конструкция). 
- Създаване на система за наблюдение, управление и контрол на процеси, машини и 

съоръжения в ПСОВ; 
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- Окомплектоване на втори биобасейн до състояние на функционална годност. 
„ВиК“ ЕАД – Бургас няма инвестиционни намерения за цялостно изграждане на нови 

водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения на територията на община Средец до 
2021 г. Предвидените средства се усвояват за отстраняване на аварии и частична подмяна на 
водопроводната мрежа по населени места, в това число: рехабилитация и разширение на 
водопроводни мрежи, сградни водопроводни отклонения, резервоари, ПСПВ, довеждащи 
съоръжения и др. Предстои изготвяне на нова инвестиционна програма на дружеството до 2027 
г., в която могат да се предвидят средства за най-спешните ремонтно-възстановителни дейности. 

4.3. Енергийна инфраструктура  

 Електроснабдяването в община Средец е част от цялостната енергийна система на 
Република България. Всички населени места са електрифицирани. На територията на общината 
има изградени мрежи за потребностите на населението от битов характер и за потреблението на 
промишлеността и производството. Електроснабдяването на община Средец и цялостното 
стопанисване на електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от 
„Електроразпределение Юг" ЕАД част от групата  „ЕВН България“ АД. Към 2020 г. на 
територията на община Средец дружеството обслужва 11345 битови и 974 небитови абонати, 
които консумират над 30 000 000 квтч електроенергия средногодишно. 

Основното захранване е на 110 kV и разпределителна мрежа от въздушни електропроводи 
/ВЕЛ/ 110kV. В експлоатация са подстанция „Средец” 110/20kV и заводска подстанция „Дебелт” 
110/6 kV. С електропроводи 110 kV „Средец”, „Пирит ” и „Уран” се осъществява и връзката 
между подстанциите и електро разпределителните мрежи на съседните общини. На територията 
на община Средец функционират: 
• 214 бр трафопоста за периода 2016 г. - 2019 г, сред които 9 новоизградени; 
• Въздушни електропроводи 20 kV с дължина 286036,8 метра; 
• Кабелни линии 20 kV с дължина 91050,33 метра, сред които 9287 метра новоизградени. 

 В дългосрочен план концепцията за развитие на електроразпределителната мрежа на 
територията на община Средец предвижда замяна на 22 бр. трафопостове, изграждане на 36 км 
нови подземни кабелни линии и ликвидиране в границите на населените места на 40 км 
въздушни линии 20 kV. 

Захранващите електропроводи са: 
 ВЕЛ „Средец”, 110 kV – захранва п/ст „Средец” 110/20kV 
 ВЕЛ „Пирит ” 110 kV- захранва п/ст „Средец ” 110/20kV и прави връзка с подстанция 

„Дебелт” 
 ВЕЛ „Уран” 110 kV – захранва п/ст „Дебелт”, която е заводска. 
 През територията на Общината преминават транзитно ВЕЛ „Зорница” 400 kV и ВЕЛ 

„Близнак” 110 kV. 
Основните захранващи електропроводи са собственост на ЕСО ЕАД и състоянието им е 

много добро. Има предвидени трасета със сервитути за обслужване на електропроводите, които 
следва да се запазят. Терените под електропроводите не се застрояват за обитаване или 
извършване на дейности. 

Подстанции 110/20/ kV 
За ел. захранване на територията на Община Средец се използват трансформаторнa 

подстанция „Средец” 110/20kV собственост на ЕСО ЕАД, която едновременно е разпределителна 
на 20kV. Подстанцията е в мн. добро техническо състояние и задоволяват потребностите на 
района. При възникване на необходимост от захранване на нови консуматори съгласно 
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Наредбата за присъединяване на потребители и производители Електроразпределителното 
дружество изгражда нови съоръжения съобразно ЗУТ. Съществуващата подстанция „Средец” е 
оборудвана с два трансформатора 110/20kV и има възможност за развитие на мрежа средно 
напрежение с използване на кабелни или въздушни линии. За предвижданото дългосрочно 
развитие на Община Средец не се налага изграждане на нова ел. подстанция 110/20kV, а само ако 
се налага при доказана необходимост завишаване мощността на трансформаторите. 

Разпределителна мрежа 20kV 
Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20kV за захранване на селищата в община 

„Средец”, около и в гр. Средец са изградени така, че да се реализират пръстени с цел 
резервираност, както на битовите потребители така също и на промишлените. В по-голямата си 
част електропроводите са собственост на Електроразпределителното дружество, като всички се 
управляват от градската диспечерска служба. 

Електропроводите 20kV са съставени от въздушни линии основно в крайградските зони и 
селищата и частично кабели с химически омрежен полиетилен. Въздушните електропроводи 
20kV създават ограничения със сервитутите си в урегулираните територии и подлежат на 
постепенно кабелиране. Като цяло електроразпределителната мрежа 20kV е в добро състояние с 
изключение на част от въздушните мрежи с остаряла изолация. 

Авариите по електропроводните линии 20kV основно се дължат на остаряла изолация. 
Електроразпределителното дружество ежегодно следва да почиства просеките и извършва 
върхови ревизии на ВЕЛ. Развитието на мрежа средно напрежение да се предвижда с използване 
на кабели 20kV. Трасетата на кабелните и въздушни линии се определят с техническите проекти 
по реда на ЗУТ. 

Трансформаторни постове и Възлови станции 
На територията на гр. Средец и околностите са изградени зидани трафопостове в 

самостоятелни УПИ, вградени трафопостове, КТП, БКТП и мачтови трафопостове. Голяма част 
от трафопостовете са оборудвани с физически и морално остаряла апаратура средно напрежение 
и се налага тяхната реконструкция. В по-голямата си част трафопостовете са собственост на 
Електроразпределителното дружество и се управляват от градската диспечерска служба. Една 
част от трафопостовете в промишлените зони и крайградските вилни зони са частна собственост, 
което затруднява тяхното управление и не дава възможност за пълното им натоварване за 
присъединяване на нови консуматори. С развитието на селищните системи ще се налага 
изграждане на нови трафопостове за осигуряване на мощности за нарастващото с всеки ден 
потребление. 

Ел. мрежа 0,4kV 
Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си част е 

въздушна. Кабелни линии НН има в гр. Средец. За разлика от останалите нива на мрежите, мрежа 
0,4kV е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. Това е и причината тя да бъде 
изключително морално и физически остаряла и изисква огромни инвестиции за реконструкции, 
подмяна и рехабилитация. Недоброто състояние на мрежа НН води до влошаване качеството на 
доставената ел. енергия. Като разпределителни табла се използват метални шкафове, които 
подлежат на корозия. В тази връзка напоследък навлязоха в експлоатация полимерните 
разпределителни кутии. 

Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Цялата улична 
осветителна мрежа на територията на общината е в лошо техническо състояние. Необходимо е 
Община Средец да възложи цялостно обследване за енергийна ефективност на съществуващото 
улично осветление и в бъдеще да работи за неговата модернизация, усъвършенстване и постигане 
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на по-високи нива на енергийна ефективност, при което се предвижда голям потенциал за 
икономии на енергия и разходи. 

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за Общината. 
Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на соларно осветление 
за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното му въвеждане за уличното 
осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED 
осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени 
енергийни икономии.  

ВЕИ 
На територията на Община Средец има изградени фотоволтаични електрически централи 

с обща инсталирана мощност 16,7 MW, присъединени към преносната мрежа на 20kV и са 
източници от регионално ниво. 

Списък на фотоволтаични централи: 
 ФтЕЦ "Алекс Енерджи - Средец" 300 kWh 
 ФтЕЦ "Фотон Средец" 1904 kWh 
 ФтЕЦ "Вайтал - Средец" 396 kWh 
 ФтЕЦ "М Солар Плант - Средец" 1815 kWh 
 ФтЕЦ "Еко Пънчево" 2000 kWh 
 ФтЕЦ "Голямо Буково" 11 kWh 
 ФтЕЦ "Еко Драчево" 3552 kWh 
 ФтЕЦ "Сън Инвест 09 - Дебелт" 1000 kWh 
 ФтЕЦ "Сън Бс - Дебелт 1" 935 kWh 
 ФтЕЦ "Балкан Инвест - Малина" 74 kWh 
 ФтЕЦ "Малина Сън Енерджи - Малина" 73 kWh 
 ФтЕЦ "Еко Бистрец" 3000 kWh 
 ФтЕЦ "Солар Гранит - Гранитец" 1300 kWh 
 ФтЕЦ "Смарт Агроинвест - Синьо Камене" 100 kWh 
 ФтЕЦ "Солартех Инвест - Синьо Камене" 150 kWh 
 ФтЕЦ "Вита Агро - Синьо Камене" 100 kWh 

 
Електроразпределителната мрежа 20kV има възможност за присъединяване на 

производители на ел. енергия от възобновяеми източници. Електроразпределителната мрежа 
0,4kV да се обновява с използване на усукани проводници с достатъчна проводимост за доставка 
на качествена ел. енергия на потребителите. Общината следва да разработи програма за 
енергийна ефективност, в която да се включва саниране на сградния фонд и използването на 
осветителни тела за уличното осветление с ниска консумация на ел. енергия. 

При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за изграждане на 
трафопостове и прокарване на електропроводни линии / кабелни или въздушни/. В по-далечна 
перспектива с повишаване на жизнения стандарт от една страна и поевтиняване на соларните 
инсталации от друга, като алтернативен източник за производство на ел. енергия ще се използва 
монтирането на покривни и фасадни соларни модули. Електроснабдяването на Община Средец 
следва и за в бъдеще да се разглежда свързано с развитието на съседните общини като цяло. 
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4.4. Телекомуникационни връзки и съобщителна мрежа 

На територията на община Средец има изградена добра телекомуникационна 
инфраструктура и съобщителна мрежа, чрез която се осигуряват всички видове комуникационни 
услуги – съобщителни, интернет, телевизия и други.  

В общината има добре развита и достигаща до всяко селище автоматична телефонна 
мрежа. Всички селища са с автоматично входящо и изходящо междуселищно избиране. 
Продължава  въвеждането на  модерна цифрова комутационна и преносна далекосъобщителна 
инфраструктура и подменяне на съществуващата аналогова. 

Наложилата се през последните години тенденция  на намаление на фиксираната телефонна 
плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на показателят „фиксирана 
телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно намаление, подобно на процесите в 
цялата страна, докато за показателя „мобилна телефонна плътност”  се наблюдава непрекъсната 
тенденция на увеличение.  

Всички селища от общината имат покритие от мрежите на трите мобилни оператора 
Vivacom, Telenor и А1, но в някой от селата обхвата все още е слаб. В почти всички населени 
места има Интернет. Община Средец се обслужва от 7 базови станции на Vivacom, разположени 
в урбанизираната територия на гр. Средец, с. Дебелт и с.Зорница и в землищата на с. Кирово, с. 
Факия, с. Вълчаново и с. Бистрец. Затруднения с покритието има в с. Белеврен и с. 
Граничар. 

На територията на общината са монтирани три базови станции на „А1” ЕАД в землищата 
на с. Радойново, с. Дебелт и с. Факия. Оператора няма подземно положени кабели на територията 
на общината. 

„Теленор България” ЕАД разполага с четири базови станции на територията на общината, 
разположени в в урбанизираната територия на гр. Средец и с. Дебелт и землищата на с. Росеново 
и с. Кирово. Оператора няма подземна електронна мрежа на територията на общината. 
Затруднения с покритието има в с. Горно Ябълково, с. Долно Ябълково и с. Момина църква. 

Забелязва се значителен напредък през последните години, отнасящ се до разширяване 
обхвата на мрежата, както и въвеждането на нови услуги и технологии/UMTS – Universal Mobile 
Telecomunications System – Високоскоростна мобилна технология от трето поколение, HSUPA – 
High Speed Uplink Packet Acsess – Технология от четвърто поколение, 4 пъти по-бърза от 
скоростта при UMTS/. 

Предоставяните от тях услуги включват и мобилна и фиксирана телефонна услуга. По 
информация от Българска телекомуникационна компания – АД, елементите на подземната 
техническа инфраструктура, собственост на компанията са напълно изградени.  

Все по-важно за регионалната конкурентоспособност и развитието на фирмите става 
достъпът до Интернет и развитието на информационното общество, с което се намаляват  
препятствията от разстоянието и проблемите на отдалечеността, характерни за много периферни 
райони. Достъпът до Интернет и степента на използване от домакинствата до голяма степен се 
обуславят не само от техническата обезпеченост, но и от социално-икономическото състояние на 
потребителите.  

Дейностите на съобщителната система се осъществяват от пощенските станции и 
пощенски клонове. Мрежата от пощенски станции в селата е добре развита и задоволява нуждите 
на населението. 
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          Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като 
покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100% за територията на цялата 
община.  

Радиофикацията и телевизацията се осъществяват посредством мрежи за наземно 
радиоразпръскване. Всички населени места в общината са покрити с радио- и телевизионен 
сигнал и със сигнал на мобилните оператори.  По данни на КРС, издадените разрешения за 
наземно радиоразпръскване имат следните предприятия: 
 Мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали: БНР програма 

Хоризонт и Оберон Радио Макс ЕООД, програма N-JOY, радио FRESH. 
 Мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали: Българска 

национална телевизия, програма БНТ1, БТВ Медия Груп ЕАД, програма БТВ, Нова 
Броудкастинг Груп АД, програма Нова телевизия и др.; 

 Мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали: Нуртс 
Диджитъл ЕАД и Фърст Диджитъл ЕАД; 

 Мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, но 
неосъществяващи дейност към момента на изготвяне на Заданието: HD MEDIA 
SERVISES LTD и Булсатком АД. 

На територията на община Средец към 2020 г. действуват 12 пощенски станции – Средец,  
Зорница, Дебелт, Момина църква, Загорци, Светлина, Орлинци, Голямо Буково, Дюлево, 
Бистрец, Богданово и Факия, които обслужват населението от всичките населени места на 
територията на общината.  

Осъществяват се следните дейности – кореспондентски пратки, абонамент на вестници и 
списания и тяхната доставка, парични преводи. Извършват се много и разнообразни дейности по 
възложителство, като изплащане на пенсии, изплащане обезщетения от Бюрото по труда, 
инкасиране на сметки за ток, доставка на писма и списания, уведомителни пратки, продажба на 
винетни стикери, както и много други дейности, застъпени в различните пощенски станции по 
различен начин според потребностите на населението. 

Нараства конкуренцията в пощенския сектор. Налагат се бързите конкурентоспособни 
куриерски услуги. Куриерски услуги на територията на общината извършват „Български пощи“, 
Спиди, Еконт и др. 

Основните предизвикателства в областта на телекомуникациите пред България, ЮИР и в 
частност община Средец са свързани с много ниското ниво на умения в областта на цифровите 
технологии у населението (както и сред младежите) и ниското ниво на внедряване на цифрови 
технологии в стопанската дейност. Нeзaвиcимo oт тoвa, чe в мнoгo cфepи нa инфopмaциoннитe 
тexнoлoгии нашата страна имa вoдeщa poля, пo oтнoшeниe нa мacoвитe yмeния нa paбoтeщитe в 
дигитaлни ĸoмпeтeнтнocти, тя изocтaвa. 40% oт paбoтoдaтeлитe в Бългapия ce oплaĸвaт, чe имa 
нeoбxoдимocт oт пoвишaвaнe нa ІТ yмeниятa нa paбoтнaтa им cилa. Този проблем е валиден и за 
населението на община Средец. 

5. Екологично състояние и рискове  

5.1. Състояние на води, въздух, почви, шум и радиация 

Община Средец е със съхранена природа и сравнително запазени параметри на състоянието 
на околната среда. Съществуващите екологични проблеми са свързани преди всичко със: 
замърсяване на атмосферния въздух от промишлеността, транспорта и инцидентно възникващите 
пожари, замърсяване на водите от селското стопанство, комунално-битовия сектор, липсата на 
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пречиствателни станции за отпадни води и липсата на ефективна система за рециклиране на 
основните потоци отпадъци. Всички нерегламентирани сметища в общината са ликвидирани. 

Данните за състоянието на околната среда в общината по компоненти са предоставени от 
РИОСВ – Бургас. 

Атмосферен въздух 

Община Средец е под контрола на РИОСВ Бургас като Регламентиран район за оценка и 
управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Общината изпълнява мерките, 
заложени в актуализираната Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите и 
достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух. 

Резултатите от наблюденията показват, че основните източници на замърсяване на 
атмосферния въздух в община Средец са горивните инсталации в комунално-битовия сектор, 
автомобилния транспорт и промишлеността. През зимния отоплителен сезон замърсяването на 
въздуха е основно от бита, за отопление на жилища и административни сгради, транспорта. През 
топлата част на годината източници на замърсяване са транспорта (замърсяване на атмосферния 
въздух с въглероден оксид, бензо(а)пирен, НМЛОС и азотни оксиди), неподдържаната пътна и 
прилежаща инфраструктура (ФПЧ10), строителни обекти или при възникване на пожари.  

Община Средец е със значително добро качество и нисък потенциал за замърсяване на 
атмосферния въздух, има регистрирани източници на емисии, които извършват собствен 
периодичен мониторинг на изпусканите вредни вещества в атмосферата, но не са констатирани 
превишения на пределно допустимите концентрации. Като цяло качеството на атмосферния 
въздух в общината не създава риск за здравето на хората, тъй като нивата на замърсителите 
/ФПЧ, серен диоксид и азотен диоксид/ не превишават оценъчните прагове.  

На територията на община Средец не са изградени пунктове като част от Националната 
система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, няма автоматична измервателна 
станция, нито ръчен пункт, които да следят качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района. 

Със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда и начина за 
оценка и управление качеството на атмосферния въздух, като по този начин се осигурява 
провеждането на държавната политика по оценка и управление на КАВ, в това число – 
подобряване на КАВ в районите, в които е налице превишаване на установените норми.  

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Република България се следи от 
Министерството на околната среда и водите чрез Националната система за наблюдение, контрол 
и информация. За целта територията на страната е разделена на райони за оценка и управление на 
КАВ. Екологичният статус на качеството на атмосферния въздух се определя въз основа на 
основните контролирани показатели, регламентирани в Закона за чистотата на атмосферния 
въздух.  

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния 
слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или 
азотни оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни 
въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел, живак и арсен. 

Съгласно дефиницията „Качество на атмосферния въздух” е състояние на въздуха на 
открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от 
състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен 
или антропогенен произход. 

Законът за чистотата на атмосферния въздух определя 11 основни показателя за качество 
на атмосферния въздух.  
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За контролиране на основните и допълнителни показатели на територията на страната се 
разполагат пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като част от 
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема – 
„Въздух”. За община Средец пунктовете са подвижи, обслужвани от мобилната станция за 
контрол на качеството на атмосферния въздух.  

По класификация (съгласно Приложение №1 към чл.10, ал.3 и 4 от Наредба №7 за оценка 
и управление качеството на атмосферния въздух) пунктовете за мониторинг биват: 

1. Транспортно – ориентирани (Т) пунктове за мониторинг са тези, при които броят на 
МПС, преминаващи в кръг с радиус 50 м, е не по-малък от 2500 превозни средства на 
денонощие. 

2. Промишлено – ориентирани (П) пунктове за мониторинг са тези, при които има 
преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности. 

3. Градски фонови пунктове за мониторинг (ГФ) са тези които са разположени в 
застроената част на град, които не отговарят на критериите по т.2. 

4. Извънградски фонови пунктове за мониторинг (ИФ) са разположените на 3-10 км от 
град, които не отговарят на критериите по т.2 и 3. 

5. Регионални пунктове за мониторинг (Р) са разположените на 10-50 км от град, които 
не отговарят на критериите по т. 2 и 3. 

6. Отдалечени пунктове за мониторинг (О) са разположените на повече от 50 км от град, 
които не отговарят на критериите по т.2 и 3. 

Съгласно районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (чл.30, 
ал.1 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух) Община Средец 
попада в „райони, в които нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни 
и долни оценъчни прагове”. 

Природните фактори, географските и метеорологични условия са основна предпоставка, 
която гарантира чистотата и доброто качество на въздуха в общината. 

Сред основните източници на замърсяване на въздуха е промишлеността.  
През 2016 г. е извършено последното емисионно измерване в гр. Средец с Мобилна 

автоматична станция – КАВ към Регионална Лаборатория Стара Загора-12. Измерванията са 
провеждани през периодите 23.02 – 07.03.2016 г., 22.04 – 05.05.2016 г., 19.08 – 01.09.2016 г. и 
28.10 – 10.11.2016 г. Данните от измерванията са изпратени в община Средец с писмо изх. № АВ-
218(1)/21.02.2017 г. на Директора на РИОСВ – Бургас. 

На територията на община Средец няма източници на емисии в атмосферния въздух, 
подлежащи на докладване с инвентаризационни карти. 

Списък на обекти, източници на емисии в община Средец, контролирани от РИОСВ – 
Бургас: 

- „Промет стиил“ ЕАД – завод за производство на горещовалцувани профили – обект с 
издадено Комплексно разрешително; 

- „М Кабел“ ООД – предприятие за производство на кабели и проводници; 
- „Бюлпа“ ЕООД – цех за производство на препарат за почистване на ютии; 
- „Алупласт ЖТГ“ ЕООД – цех за производство на алуминиеви профили. 
Операторите извършват собствен периодични измервания на емисии на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух, при който не са констатирани превишения на нормите за 
допустими емисии на контролираните параметри. 

Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е свързано с лошото състояние на 
моторните превозни средства, качеството на използваните горива, организацията на движението, 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

86 
 

състоянието на улиците и пътищата. Този вид замърсяване на въздуха заема все по-голямо място 
в общото замърсяване, поради увеличението на броя на автомобилите, дългия срок на 
експлоатацията им, лошата материално – техническа база за поддържането им. 

Замърсяването на въздуха от строителни дейности е главно от прах и твърди частици. 
Практически то не оказва съществено влияние за състоянието на атмосферния въздух в 
общината. 

Комунално-битовите дейности са едни от основните, замърсяващи въздуха в община 
Средец. Замърсяването е главно през отоплителния сезон и е причинено от използването на 
лошокачествени твърди и течни горива – мазут, нафта, въглища, брикети. 

Периодично се вземат проби от емисионни източници, каквито са димоотводите на 
предприятията. Мерките, които общинското ръководство предприема за намаляване на 
замърсяването на въздуха са концентрирани както в  центъра на общината, така и в останалата и 
част, те са свързани преди всичко с опазване на чистота на града и благоустройството, градския 
транспорт, градоустройственото и контрол по замърсяването от промишлени предприятия. 

Съгласно утвърдения списък на районите за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздух община Средец има разработена Комплексна програма за намаляване 
емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) и План за действие.  

В община Средец не са констатирани превишения на нормите за КАВ, поради което не се 
предвиждат чести планови контролни измервания с мобилна станция. Общината се 
характеризира с висока чистота и добро качество на атмосферния въздух. Няма установено 
превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на 
атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. В общината няма съществени промишлени 
източници на емисии във въздуха.  

Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през зимния 
сезон. С използване на екологично чисто гориво – газ за отоплителните инсталации, 
замърсяването чувствително ще намалее. Желателно е да се търсят и използват нови енергийни 
източници, което би допринесло за ограничаване на емисиите с високо съдържание на сяра.  

Води 

РИОСВ-Бургас не извършва мониторинг на повърхностни и подземни води  на 
територията на Община Средец. 

Водните тела – повърхностни и подземни, разположени на територията на община Средец 
се наблюдават от: Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“ (БДЧР) с 
център гр. Варна. 

В обхвата на общината попадат на следните повърхностни водни тела: 
• BG2MA800R019 

- II участък: Малката река от извор до вливане в река Господаревска; 
- III участък: река Селска (Драковска) от извор до вливане в р. Господаревска. 

• BG2MA900R1020 - р. Средецка от извор до гр. Средец; 
• BG2MA900R1120 - р. Сливова - преди река Вълчановска; 
• BG2MA400R1021 - р. Факийска от извор до вливане на р. Малката река; 
• BG2MA400R1008 - р. Факийска от вливане на р. Сарпасан до вливане на р. Малката река; 
• BG2MA400R1108 - р. Малката река - от извор до вливане в р. Факийска; 
• BG2MA400R010 - р. Даръдере от извор до вливане в река Факийска; 
• BG2MA700R007 - р. Каракютюючка (Пънчевска) от извор до вливане в р. Средецка; 
• BG2MA700R006 - р. Средецка от град Средец до язовир „Мандра”; 
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• BG2MA600R005 - р. Русокастренска – от с.Русокастро, общ. Камено до устие на  
 територията на общ. Средец; 
• BG2MA107L002 - язовир „Мандра“. 

Съгласно Бюлетин за качеството на водите в Черноморски басейнов район за 2019 г. и 
извършен монитониг на Басейнова дирекция „Черноморски район“ през последните години се 
отчитат: 
 Подобряване на екологичното състояние на водно тяло (ВТ) с код BG2MA900R1020 - р. 

Средецка от извор до град Средец от умерено до отлично в резултат на отчетени отлични 
резултати по БЕК макрозообентос.  

 Влошаване на състоянието на BG2MA800R019 - І участък: р. Господаревска – от извор до 
вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ 
участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска в резултат на 
влошени резултати по БЕК риби.  

 Влошаване на екологичното състояние се наблюдава и в BG2MA700R007 - р. Каракютючка 
(Пънчевска) – от извор до вливане в р. Средецка. Отчетено е влошаване на резултатите по 
ФХЕК, в резулат на които състоянието е оценено на умерено. 
Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание Заповед № РД 

– 230/ 28.03.2019 г. на Министъра на ОСВ, в съответствие с програмите за контролен и 
оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ и включени в ПУРБ 2016-2021 г. 
Честотата на пробонабиране е определена в зависимост от натовареността на пункта и е 2, 4, 6 и 
12 пъти годишно. Резултатите от мониторинга на повърхностни водни тела, попадащи на 
територията на община Средец, изследвани през 2019 г. са представени в следващата таблица. 

 
Таблица 47: Състояние на повърхностните водни тела на територията на община Средец към 2019 г. 

Код на ВТ Име на пункт Име на 
река/езеро/ 
язовир 

O2, 
мг/л 

БП
К5, 
мг/
л 

NH4
-N, 
мг/л 

NO2
-N, 
мг/л 

NO3
-N, 
мг/л 

N 
общ
, 
мг/л 

P-
PO4, 
мг/л 

P 
общ, 
мг/л 

Състояни
е 

BG2MA900R1020 р. Средцка - мост за с. 
Вълчаново* 

р. Средецка 9.1 н.д 0.011 0.007 0.066 0.10 0.051 0.057 

не
 п

ок
аз

ва
 

от
кл

он
ен

ие
 о

т 
ха

ра
кт

ер
ни

те
 

ст
ой

но
ст

и 
BG2MA700R006 р. Средецка - Аврамов 

мост    
р. Средецка 5.73 2.24 0.109 0.046 1.775 2.69 0.287 0.356 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
P

-P
O

4 
 

BG2MA900R1020 р. Средцка - с. 
Белила* 

р. Средецка 8.42 2.4 0.14 0.053 2.02 2.48 0.059 0.074 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
N

O
2-

N
 , 

N
O

3-
N

 и
 а

зо
т 

BG2MA700R006 р. Средецка - устие* р. Средецка 5.2 1.46 0.01 0.024 2.1 2.23 0.1 0.094 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
ф

ос
ф

ор
 и

 P
-

P
O

4 
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BG2MA900R1120 р. Сливова - преди 
река Вълчановска* 

р. Сливова 8.72 1.24 0.042 0.015 0.442 0.50 0.054 0.057 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
P

-P
O

4 
 

BG2MA800R019 р. Голямата - мост м/у 
с. Светлина и гр. 
Средец* 

р. Голямата 9.7 н.д 0.072 0.103 4.97 5.24 0.052 0.074 

не
 п

ок
аз

ва
 

от
кл

он
ен

ие
 о

т 
ха

ра
кт

ер
ни

те
 

ст
ой

но
ст

и 

BG2MA800R019 р. Господаревска 
(Голямата) - гр. 
Средец, мост за с. 
Дюлево 

р. 
Господаревска 

6.88 4.17 0.105 0.048 1.145 2.49 0.321 0.333 

не
 п

ок
аз

ва
 

от
кл

он
ен

ие
 о

т 
ха

ра
кт
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ни

те
 

ст
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BG2MA400R021 р. Факийска - с. 
Факия* 

р. Факийска 5.32 0.5 0.101 0.027 0.993 2.00 0.18 0.259 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
P

-P
O

4 
 

BG2MA400R1008 р. Факийска - мост за 
с. Варовник* 

р. Факийска 10.2 н.д 0.042 0.002 0.015 0.10 0.003 0.004 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
N

O
2-

N
 , 

N
O

3-
N

 и
 а

зо
т 

BG2MA400R1108 p. Малката река – 
преди вливане в р. 
Факийска* 

p. Малката река 

 

5.23 1.08 0.053 0.015 1.51 1.68 0.003 0.004 

по
до

бр
яв

а 
се

 
по

 P
-P

O
4 

BG2MA107L002 яз. “Мандра”  яз. “Мандра” 5.62 1.88 0.116 0.011
7 

0.158 0.796 0.048 0.092 

вл
ош

ав
а 

се
 

по
 О

2 

BG2MA700R007 р. Каракютючка - 
преди вливане в р. 
Средецка* 

р. Каракютючка 

 

5.24 0.5 0.028 0.01 0.514 0.652 0.003 0.004 

не
 п

ок
аз

ва
 

от
кл

он
ен

ие
 о

т 
ха

ра
кт

ер
ни

те
 

ст
ой

но
ст

и 

BG2MA400R1021 р. Факийска - с. 
Факия* 

р. Факийска 

 

5.32 0.5 0.101 0.027 0.993 2.00 0.18 0.259 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
P

-P
O

4 
 

BG2MA600R005  р. Русокастренска - 
устие  

р.Русокастренс
ка 

 

6.55 2.56 0.064 0.057 5.785 7.098 0.14 0.1885 

по
до

бр
яв

а 
се

 
по

 N
O

2-
N

 и
 P

-
P

O
4 
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BG2MA400R010 р. Даръдере - преди 
вливане в р. 
Факийска* 

р. Даръдере  9.66 0.5 0.010 0.043 0.083 0.50 0.003 0.01 

вл
ош

ав
а 

се
 п

о 
N

O
2-

N
  

Източник: БД „Черноморски район“ - Варна 

Легенда състояние: 

Много добро Добро Умерено 

На територията на община Средец са разположени общо 10 пункта за физико-химичен 
мониторинг на повърхностни води и 9 пункта за мониторинг на подземни води, от които 6 броя 
за химичен и 3 броя за количествен мониторинг. 

- Пунктове за химичен мониторинг на подземни води: 
• BG2G000000QMP027, Дюлево, ТК 7 ВиК Бургас 
• BG2G000000QMP180, Дебелт, СК 9 "Еми" ООД 
• BG2G00000K2MP301, ТК БПС "Бистрец" 
• BG2G00000K2MP235, СК-1 "Винарска изба Странджа-Росеново" 
• BG2G00000TJMP132, Тракийци, 83 извор 
• BG2G000PTPZMP133, Кирово, Дренажи 

- Пунктове за количествен мониторинг на подземни води: 
• ВG2G000000QМР143, 859 Средец 
• BG2G00000TJMP132, Тракийци, 83 извор 
• BG2G000PTPZMP133, Кирово, Дренажи 

Подземните водни тела на територията на Община Средец, са както следва: 
• BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка - Мандра; 
• BG2G000000N022 - Порови води в неоген - сармат Средец; 
• BG2G0000PG029 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас; 
• BG2G000000K2034 - Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична северно и западно  
 от Бургас; 
• BG2G000000K2035 - Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас; 
• BG2G00000JT042 - Карстови води в палеозой-протерозой пукнатинна зона; 
• BG2G000PTPZ043 - Пукнатинни води в палеозой-протерозой пукнатинна зона. 

От извършеният мониторинг през 2019 г . е установено следното състояние на подземните 
водни тела, попадащи в обхвата на община Средец: 

- ПВТ с код BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка – Мандра, по 
програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. Установени са превишения 
над допустимите норми по показателите:  
 Натрий в СК 9 "Еми"ООД, Дебелт.  
 Ортофосфати в ТК „Русокастро“, Камено и СК 9 "Еми"ООД, Дебелт.  
 Манган в СК 9 "Еми"ООД, Дебелт, ТК „Русокастро“, Камено и ПС „Димчево“, Димчево, 
представени на приложените графики. 
- ПВТ с код BG2G000000N022 Порови води в неоген - сармат Средец  
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По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункт. Установено е 
превишение над СК на нитратни йони в пункт: КИ Дядо Русев кл., ПС "Желязово" "В и К". ПВТ 
е в добро химично състояние съгласно ПУРБ 2016-2021 и сравняването на резултатите от 
мониторинга за 2019 г. е по стандарт за качество. 

Останалите подземни водни тела в териториалния обхват на община Средец не са били 
обект на мониторинг през 2019 г. 
 По отношение на чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите, подземните водни тела са 
определени като зони за защита на питейните води, с кодове BG2DGW000000Q009, 
BG2DGW00000PG029, BG2DGW00000K2034, BG2DGW00000K2035, BG2DGW000K1J3042, 
BG2DGW000PZPL3043. 
 По отношение на чл. 119а, ал.1, т.З от Закона за водите, община Средец попада в зона, в 
която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона и в нитратно уязвима 
зона (Южна зона). 
 По отношение на чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, зоните, определени или обявени за 
опазване иа местообитания и биологични видове в които поддържането или подобряването на 
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване на територията на община Средец са: 
защитена зона с код BG0000198 „Средецка река", защитена зона с код BG0000219 „Дервентски 
възвишения 2” и защитена зона с код BG0000230 „Факийска река“. 

Качеството на подземните води се определя от антропогенното въздействие, което се 
изразява в различен тип замърсявания от точкови и дифузионни източници. 

Като точкови източници се разглеждат нерегламентирани (селски) сметища, общински 
сметища, складове за пестициди, течове от замърсени площадки, депа на производствени и 
опасни отпадъци, местоположения на стари замърсители, стари сметища, затворени 
индустриални терени, Б-Б кубове за събиране, депониране, дезактивиране и безопасно 
съхраняване на наличните в страната количества забранени, залежали и негодни за употреба 
пестициди. 

Дифузни източници на замърсяване са земеползването (орна земя и трайни насаждения), 
селища без изградена канализационна система, урбанизирани територии. 

Значимите проблеми от този вид въздействие върху подземните води са увеличаване 
съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и манган. Съдържанието на нитрати е 
водещ параметър за дифузионните внасяния при подземните води.  

На територията на община Средец няма находища на минерални води. 

Таблица 48: Отклонения от качеството на водата за питейно-битово водоснабдяване в община Средец 

№ Населени места 
Зона на 

водоснабдя
ване 

Години 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 с. Дебелт 2 мътност - - - - 

2 с. Драчево 2 мътност - - - - 

3 с. Белила 122 
колиформи, 
ешерихия 

коли 
- - колиформи - 

4 с. Богданово 124 - - - - калций 

5 с. Вълчаново 125 - - - колиформи - 

6 с. Голямо Буково 126 колиформи - - - калций 
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7 с. Долно Ябълково 127-128 мътност 
колиформи,
ентерококи,

мътност 
- - - 

8 с. Драка 129 - мътност - - - 

9 с. Дюлево 130 колиформи - -  колиформи 

10 с. Зорница 131-132 нитрати - нитрати - колиформи 

11 с. Кирово 133 
колиформи, 
ешерихия 

коли 

колиформи, 
ешерихия 

коли 
колиформи 

колиформи, 
микробно 

число 
- 

12 с. Малина 135 - нитрати - нитрати нитрати 

13 с. Радойново 140 мътност мътност - - - 

14 с. Синьо Камене 141 - 
колиформи,
ентерококи 

колиформи, 
ентерококи, 

алфа-
активност 

- 
уран, 
алфа-

активност 

15 с. Суходол 144 нитрати нитрати нитрати нитрати 
нитрати, 

алфа-
активност 

Източник: ВиК ЕАД - Бургас 

Основен източник на замърсяване на питейните води по територията на Общината е 
биогенното натоварване (водещо до завишаване на концентрацията на нитрати във водите) в 
малките населени места, свързано с отглеждането на животни и неконтролираното изхвърляне на 
битови отпадъци.  

През 2019 г. и 2020 г. ВиК и РЗИ са извършили мониторинг на водата, даставяна чрез 
водопроводната мрежа на с. Синьо Камене и е установено, че същата може да се използва само за 
битови цели, като категорично е забранено ползването й за питейни нужди. 

Предвид констатираните несъответствия в качеството на питейната вода, съгласно 
изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. по показателите „обща алфа-активност“ и 
„естествен уран“ от каптиран извор „Брестите“, Басейнова дирекция „Черноморски район“ е 
ограничила водоползването до 0 куб.м. годишно  по разрешителното за водозвемане от подземни 
води, чрез този каптиран извор, който се използва за питейно-битово водоснабдяване на с. Синьо 
Камене. Вода за питейно-битови цели се доставя с цистерна два пъти седмично. 

За канализационна система на гр. Средец има изградена Пречиствателна станция за 
отпадъчни води със съоръжения за механично и биологично  пречистване на отпадъчните води. 
Пречистените води се заустват в река Малката река, вливаща се в река Средецка. Проектното 
водно количество 5000 м3/ден. 
 При инвестиционно проектиране и реализация на конкретни проекти и дейности, 
включени в Програмата за реализация на ПИРО е необходимо да бъдат съобразени съответните 
забрани и ограничения, регламентирани в Закона за водите (ЗВ), включително: 

•съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗВ, основен принцип при отношенията, свързани със 
собствеността върху водните обекти е упражняването на собственост, без да се допуска 
нарушаване на целостта и единството на хидроложкия цикъл и на природната водна система. 

•забраните на чл.134 от ЗВ за разполагане на животновъдни ферми, жилищни и вилни 
сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и принадлежащите земи на 
водохранилищата, както и складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; 
засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система. 
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•изискванията на чл. 143. ал. 1 от ЗВ, съгласно които за защита от вредното въздействие на 
водите не се допускат дейности, с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на 
речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и използването им като депа 
за земни и скални маси;  

•забраните на чл. 146 от ЗВ за застрояване в заливаемите тераси на реките и сервитута на 
хидротехническите съоръжения; 

•при извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти - публична държавна 
собственост е необходимо да се определят граници, в съответствие с чл.155. ал.1, т.1 от ЗВ; 

•изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, в случай на водовземане и/или 
ползване на воден обект, включително чл.46. ал.4 по отношение на заустването на битово- 
фекалните води; 

•изискванията на чл.198, от ЗВ, че предоставянето на ВиК услуги на потребители се 
извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за устройство на територията; 

•изискванията на чл. 125 от ЗВ, че включването на нови количества отпадъчни води, 
следва да се съобрази с капацитета и ефективността на съществуващата канализационна система;  

•при липса па канализационна система, предвид чл. 132 от ЗВ, лицата от стопанската 
дейност, на които се формират отпадъчни води, са длъжни да изградят пречиствателни 
съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект. 

Почви 
На територията на община Средец няма определени пунктове от програмата за почвен 

мониторинг I и II ниво. Няма предприятия, чийто производства сериозно да замърсяват почвите в 
района. Значителна част от почвите са застрашени от ерозия, поради наклонения терен.  

Почвите в община Средец са разнообразни – чернозем-смолници, канелени горски, 
ливадни почви и алувиално-ливадни почви.  

Основните източници на замърсяване на почвите в общината са тяхното периодично 
изгаряне, промишлените отпадъци и земеделската дейност на населението. 

Общинското ръководство няма разработена Програма за опазването качеството на 
почвите. Ежегодно се полагат усилия за премахване на нерегламентираните сметища и локални 
замърсявания в общината. Предприемат се мерки за рекултивация на нарушени терени и 
действия за контрол върху употребата на изкуствени торове. 

При използване на почвите за земеделие, горният слой бързо обеднява на азот, фосфор, 
калий и микроелементи, за внасянето на които под формата на торове са необходими значителни 
средства. 

Няма данни за замърсявания на почвите в община Средец или наличие на значителни 
проблеми, които да застрашават тяхното състояние. В докладите на РИОСВ - Бургас липсва 
информация за замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди, пестицити, устойчиви 
органични замъсители (вкл. нефтопродукти), засоляване или вкисляване. По тази причина не 
съществуват механизми за мониторинг състоянието на почвите, не се извършва периодичен 
контрол, а изследвания се правят само при необходимост.  

РИОСВ – Бургас не е констатирала нарушения, касаещи замърсяване на почвите в община 
Средец с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители (пестициди).  

Разработването на находищата на подземни богатства на територията на РИОСВ – Бургас 
се извършва по открит начин, което води до нарушаване на терените. При кариерите за добив на 
скални материали рекултивацията се осъществява след пълното изземване на полезното 
изкопаемо, поради което рекултивационните работи по време на експлоатацията са само 
частични. При кариерите за добив на пясък има възможност да се извършва и поетапна 
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рекултивация. Тя се изразява в запълване на отработените пространства с материали от 
откривката, предимно глини.  

Нови нарушени терени са свързани предимно с разработването на находище за добив на 
скална маса „Грудово“, землище на гр. Средец. 

На територията на община Средец проблемът със залежалите пестициди е решен като е 
ликвидирана потенциалната опасност от евентуално замърсяване и увреждане на околната среда 
и човешкото здраве. На площадка в с. Росеново са разположени 40 броя контейнери тип „Б-Б 
кубове”, в които са съхраняват 160000 кг пестициди. През 2019 г. експерти на РИОСВ – Бургас са 
извършили проверка на площадката и е констатирано замърсяване с  обилно количество торов 
отпад. След предписание, площадката е изчистена. В края на 2019 г. стартира проект по 
„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на годност“. В изпълнение на проекта „Еко Сейф“ ООД 
(България) преопакова и предава за последващо третиране пестицидите намиращи се на 
територията на община Средец. Количествата излезли от употреба ПРЗ, предадени за последващо 
третиране от складовете на община Средец са 47999,80 кг.  

През 2019 г. РИОСВ – Бургас е извършила мониторинг на почвите за съдържание на 
тежки метали и металоиди от мрежата на I ниво се проведе на единадесет пункта, попадащи на 
територията на осем общини. От всеки пункт е извършено пробонабиране за пълен набор от 
показатели. Почвеното изпитване се извършва от Регионална изпитателна лаборатория Бургас в 
две дълбочини: 0-10 см. и 0-40 см. за необработваемите и 0-20 см. и 20-40 см. за обработваемите 
почви в три повторения. Пунктът за пробонабиране в община Средец е разположен в землището 
на с. Сливово. Проследявайки динамиката на наблюдаваните индикатори Cu, Pb, ZnCd, Cr, Ni, 
As, Co и Hg (табл. 1 и 2) се установява, че те са в граници на нормите, много под МДК 
(максимално допустима концентрация), съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо 
съдържание на вредни вещества в почвата. 

Територията на Общината се определя като район, уязвим на средна и силна ерозия. Тук 
се проявява комбинираното влияние на водно-ерозионните процеси – при всички обработваеми 
земи над 6º, засягащи северната половина на територията, и ветровата ерозия, която според 
данните на Изпълнителната агенция по околна среда се проявава с умерен до висок действителен 
риск. Рисков фактор е потенциалът от възникването на горски пожари по време на 
продължителните летни засушавания.  

Горите предпазват почвата от ерозия и масовото им изсичане може да доведе до редица 
проблеми и нарушаване на екосистемите. На ерозиране са подложени слабоструктурните почви, 
образувани върху наклонени терени: излужени и типични канелени горски почви; канелени 
горски почви, лесивирани; рендзини; кафяви горски почви. Обработваемите земи са разположени 
на равни терени. Ерозията на почвите не е от процесите с ограничаващо действие за земеделието 
в територията на общината.  

Сериозен проблем за почвеното плодородие е паленето на стърнища; образуването на 
нерегламентирани замърсявания на почвите с отпадъци около населените места. Тенденцията е 
към намаляване на нерегламентиранито изхвърляне на отпадъци. Потенциални източници 
причиняващи замърсяване  на почвите са: промишлеността; транспорта; отпадъците; 
химическите средства, „пренесени” чрез праха и аерозолите по въздушен път; инфилтрацията на 
замърсени с вредности води; химизацията на селското стопанство (растителната защита – 
използването на пестициди и минерални торове), строителни и др. дейности в самите населени 
места. 
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Шум 

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в 
околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. Произходът 
на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В градска територия се 
различават промишлен (производствен), транспортен, шум от строителство и битов шум. В 
зависимост от характера (постоянен, периодично, повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и 
интензивността на шума, а така също и продължителността на експозиция, въздействието му е 
по-малко или повече вредно. Основният аспект на вредното въздействия на шума, разгледан в 
настояща програма е свързан с влиянието му върху човешкия организъм и здраве. Високите 
шумови нива влияят върху слуховия апарат на човека, психическото и нервно състояние на 
личността, имунната система, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система и др. 
Подлежащите на контрол обекти са източниците на шум, намиращи се в промишлени зони, 
жилищни зони и в близост до жилищни зони. Приоритетни са тези, които се намират в жилищни 
зони, с цел да се предотврати дискомфорта през различните части на денонощието и вредните 
ефекти от шума върху здравето на населението. посл. изм. и доп.).  

Основни причини за повишаване нивото на шума в населените места се явява както 
строителството, така и обусловеното от него увеличаване на потока на товарните автомобили, 
амортизираната пътна настилка, остарелият транспортен парк на голяма част от населението, 
увеличеният брой дизелови автомобили. 

 Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Бургас контролира 
единствено промишлени източници на шум в околната среда, с цел спазване на нормите за нива 
на шум в съответните зони и територии, както и в най-близките места за въздействие. 
Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната среда и представяне в 
РИОСВ на резултатите от тях, имат единствено предприятията с издадени комплексни 
разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На територията на община 
Средец няма обекти с издадени комплексни разрешителни, както и промишлени източници с 
дейности, създаващи висок риск от наднормени нива на шум в околната среда. 

Във връзка с посочените обстоятелства, за периода 2015 - 2019 г. не е извършван планов 
контролен мониторинг на нивата на шум в околна среда на промишлени обекти в община 
Средец. Обектите извършват собствен мониторинг и не са констатирани превишения на 
еквивалентните нива на шум. 

Основен източник на шумово замърсяване в община Средец са транспортните средства. 
При извършваните контролни замервания не са констатирани превишения на граничните 
стойности. Акустичната обстановка e неравномерно натоварена, утежнена по главната 
комуникационно-транспортна мрежа, а в останалата част е нормална. 

РИОСВ – Бургас организира извършването на измерването, оценката, управлението и 
контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения, 
включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл. 117, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда.  

Съгласно нормативната уредба за шума контролната функция на общинската 
администрация е върху шума от битови и занаятчийски дейности. Производствения шум и шума 
от транспортния трафик се контролира от регионалните органи на МОСВ, МЗ и МВР.  

Характерна за шумовото натоварване на града и посочените села е денонощна и седмична 
цикличност. Няма актуални данни за наднормено излъчване на шум на територията на община 
Средец. При жалби на граждани за производствен шум, администрацията сезира компетентните 
органи; за шум при битови дейности - издава предписания за спазване на нормативно 
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установените изисквания. В град Средец, както и в селата с интензивен трафик, основен източник 
на шум са транспортните средства. Някои производства и човешки дейности в сферата на 
услугите също излъчват шум и създават дискомфорт у живущите около източника.  

За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните особености на 
териториално – устройствените планове на града и другите населени места: 
 Липсата на околовръстни пътища, поради което целият транзитен моторен поток минава през 

населеното място; 
 Липсата на защитни „зелени екрани”; 
 Лошокачествена настилка; 
 Двустранно плътно застрояване по главните улици; 
 Големи наклони на някои улици; 
 Остарелият автомобилен парк. 

На негативното влияние на шума са подложени в най-голяма степен живеещите на 
главните улици на града, както и жиневеещите в близост до основните пътни артерии на 
общината. За намаляване на шума в градската среда, общинска администрация предприема 
действия по регулиране на движението чрез план за организация на движението.   

5.2. Дейности по управление на отпадъците 

 Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са „отпадъците от 
домакинствата” и „подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, образувани от 
домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер 
и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените 
отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство).  

Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго обезвреждане 
на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на стопанската дейност, 
демографските особености на района и от природните условия, в които се осъществява човешкия 
живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. Количеството и съставът 
им зависят от: 

 Мястото на образуване; 
 Стандарта на живот на населението и неговата култура; 
 Степен на благоустроеност на населените места; 
 Начин на отопление; 
 Други фактори. 
Като се изхожда от административно-териториалната и социално-икономическа 

характеристика на община Средец, основните източници на ТБО се явяват: 
 Домакинствата; 
 Промишлените предприятия; 
 Търговски и обслужващи обекти. 

 В община Средец е изградена добре функционираща система за сметосъбиране и 
сметоизвозване. В системата е обхванато 100% от населението на общината. 
 Основният поток отпадък е смесеният битов отпадък с код 20.03.01.  
  Община Средец е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион 
Бургас. В сдружението участват още общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, 
Поморие, Руен и Сунгурларе.  
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 Смесените битови отпадъци от територията на общината се извозват до Регионално депо 
за неопасни отпадъци, изградено на територията на с. Полски извор, община Камено с обща 
площ 27,9 ха, въведено в експлоатация през 2015 г.  

На територията на община Средец няма изградена претоварна станция за отпадъци. 
Битовите отпадъци се извозват на около 20 км до Регионално депо – Бургас и не се налага 
претоварване, с цел спестяване на разходи. На площадката на регионалното депо е осигурена 
необходимата инфраструктура за: 

- предварително третиране – сепариране на смесените битови отпадъци; 
- третиране на строителните отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата; 
- инсталация за третиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата; 
- компостиране на зелени и градински отпадъци; 
- съвременно депо за обезвреждане на остатъчните битови отпадъци, които не подлежат 

на рециклиране и/или оползотворяване. 
Експлоатацията на старото общинско депо в гр. Средец, местност „Корията“ е 

преустановена, извършена е неговата техническа и предстои биологичната му рекултивация. 
На територията на община Средец функционира добре изградена система за 

сметосъбиране, чрез разполагане на контейнери и съдове за смет във всички населени места. 
Съдовете се подменят и допълват ежегодно. 

Таблица 49: Брой и вид на съдовете за битови отпадъци и количество събрани отпадъци 
в община Средец през 2019 г. 

№ 
Характеристика на  отпадъка Количество 

Обслужвани съдове за 
събиране на битови отпадъци  

Произход Код Наименование тона Брой Вид 

1. Средец 200301 Битов 921,700 

270 Контейнер - 1.1 куб. м 

12 Контейнер -  4 куб.м 

2291 Кофи „Мева“ - 110 л. 

2. Села 200301 Битов 610,820 370 Контейнер – куб.  1.1 м 
Източник: Община Средец 

На територията на община Средец към 2019 г. са разположени общо в града и селата 640 
бр. контейнери 1,1 куб. м. тип „Бобър”, 12 броя контейнери 4 куб. м и 22910 кофи тип “Мева”.  

Кратността на обслужване на съдовете е по график.  

Таблица 50: Количества депонирани смесени битови отпадъци от община Средец 2017-2019 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тона тона тона 

3181,500 2853,700 1532,520 

Източник: Община Средец 
Количествата депонирани смесени битови отпадъци от територията на община Средец 

намаляват през последните три години с 1648,98 тона или с 52%. През 2019 г. от всички населени 
места на територията на общината са депонирани общо 1532,520 тона отпадъци. Количествата 
генерирани отпадъци в община Средец за 2018 г. са средно 197 кг/жител/година, което е два пъти 
по-малко спрямо средното количество генерирани отпадъци за страната – 408 кг/жител/година. 

На територията на община Средец няма изградена инфраструктура за третиране на 
отпадъци от строителството и разрушаването.  



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

97 
 

На територията на Община Средец няма изградена инфраструктура за третирането на 
отпадъци от строителство и разрушаване. Достигането на целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителните отпадъци се осъществява, чрез РСУО.  

 С цел изпълнение изискванията за управление на строителните отпадъци предвиждаме 
оползотворяването им да се извършва чрез насипване за рекултивационни цели в разкопани 
участъци или за инженерни цели в ландшафтното устройство. 

През 2019 г. е въведена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки – хартия, 
пластмаса и стъкло. Поставени са общо 30 контейнера, разпределени на 10 площадки в гр. 
Средец и с. Дебелт. 

Необходимо е да бъде осигурена инфраструктура за разделно събиране на растителни и 
биоразградими отпадъци при източника на образуване, в т.ч. домакинства, търговски и 
административни обекти и заведения за обществени хранене. За организирането на система за 
разделно събиране и оползотворяване на „зелените“ отпадъци е необходимо да се осигурят 
контейнери за събиране, площадки за съхранение и специализирани автомобилиза извоздането 
им до компостиращата инсталация на регионалното депо. 

Община Средец е организирала разделното събиране на пет от общо шест групи масово 
разпространени отпадъци, чрез сътрудничество с различни организации по оползотворяавне или 
с „други лица“ притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО. 

Осигурена е необходимата инфраструктура за събиране, транспортиране и последващо 
рециклиране на НУБА, ИУЕЕО и ИУМПС. Осигурен е мобилен пункт (специализиран 
автомобил) за събиране на опасните битови отпадъци.  

Община Средец разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на 
излезлите от употреба гуми (ИУГ) от физически лица с битов произход, чрез лицата извършващи 
продажба или смяна на автомобилни гуми на крайни потребители. 

На територията на общината работят следните пунктове и автосервизи за смяна на ИУГ и 
отработени масла, подлежащи на контрол от РИОСВ – Варна: 

- „Неди- Ваньо Михов” – гр. Средец 
- „Дарк -Петър Даракчиев” ЕТ – гр. Средец 
- „С.С.С.” ООД – гр. Средец 
- „Марто” ЕОД – гр. Средец 
- „Янев Ауто 2014” – гр. Средец 
- ЕТ „Калина 2005- К. Георгиева” – гр. Средец 

Третирането на отпадъчните води в ГПСОВ води до значително намаляване на 
замърсяването на повърхностните и подземните води, но от друга страна е свързано с 
образуването на отпадъци - утайки.  

Оператор на ПСОВ в община Средец е „ВиК” ООД - гр. Бургас. По информация на 
оператора при пречистване на водите, няма генерирани утайки от ПСОВ. 

Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците генерирани на 
територията на община Средец се извършва от общинско предприятие „Озеленяване, 
благоустройство и чистота“. Община Средец има договор с „Екопак България“ АД за разделно 
събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Общината си сътрудничи с „ИУЕЕО 
рециклиране”АД за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, 
съдържащи живак. 

На територията на община Средец продължава да е актуален проблемът с множеството 
нерегламентирани сметища и замърсени площи от неконтролирано изхвърляне на битови, 
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строителни, градински, едрогабаритни и други отпадъци.  Замърсяванията се наблюдават 
предимно в периферията на населените места и речните долини. Това е един от основните 
екологични проблеми на общината. 

Община Средец е предприела действия по периодично почистване на образуваните 
нерегламентирани замърсени терени  от смесени отпадъци. На почистените терени се поставят 
забранителни табели и се осъществява периодичен контрол  на място от служители на Общинска 
администрация. Въпреки това, проблемът с нерегламентираните замърсявания, все още не е 
отстранен изцяло. 

За да се сведедо минимум образуването на нови нерегламентирани замърсени терени,  
Община Средец предвижда закупуване на нови съдове за битови отпадъци - кофи тип „Мева“ и 
контейнери тип „Бобър“ – 1100 л. Предприети са действия и за закупуване на един брой 
сметосъбиращ автомобил и един брой контейнеровоз за битови отпадъци. 

Това ще допринесе за подобряване качеството на услугата по сметосъбиране и  честотата 
на извозване на отпадъците, което ще намали възможността и риска от образуване на нови 
замърсени терени. 

 
5.3. Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони 

Богатото флористично и фаунистично разнообразие в пределите на Общината е силно 
повлияно от физико-географското положение на територията, принадлежността към Странджа, 
близостта до Черноморския басейн и ограничената антропогенизация в южната гранична 
периферия. Срещат се редки и защитени видове (малък креслив орел, черен щъркел, див божур и 
столетни дървета - орех, дъб и др.). Богатият биологичен ресурс на Общината има и важно 
стопанско значение. Икономически значими са дървесните видове, от които се добива дървен 
материал, лечебните растения, животински видове с ловно стопанско значение.  

Общата площ на защитените местности и природни забележителности е 657,6 ха, от която 
залесена 587,4 ха и незалесена 70,2 ха. Тя включва 8 защитени територии, в това число 4 
защитени местности и 4 природни забележителности и 6 защитени зони по НАТУРА 2000. 

На територията на община Средец попадат следните защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии:  

1. Защитена местност (ЗМ) „Белия камък“, землища на с. Богданово и с. Варовник, 
обявена със Заповед № 180/07.08.1994г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 58/1994 г.), 
обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, 
включени в Червената книга на Република България и в списъка на застрашените видове в 
Европа; 

2. Защитена местност (ЗМ) „Находище на Див божур в м. „Царски кладенец“, 
землище на с. Росеново, обявена със Заповед № РД-1020/28.12.2001 г. на министъра на околната 
среда и води (ДВ, бр. 16/2002 г.), обявена с цел опазване на естествените местообитания на 
защитени и редки растения и техните съобщества; 

3. Защитена местност (ЗМ) „Невестин гроб“, землище на с. Факия, обявена със Заповед 
№ 170/16.02.1990 г. на Държавен комитет за опазване на околната среда (ДВ, бр. 18/1990 г.), 
обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици; 

4. Защитена местност (ЗМ) „Пладнището“, землище на с. Вълчаново, обявена със 
Заповед № 170/16.02.1990 г. на Държавен комитет за опазване на околната среда (ДВ, бр. 18/1990 
г.), обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици; 
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5. Природна забележителност (ПЗ) „Големия камък“, землище на с. Долно ябълково, 
обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда 
(ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и ботанически обекти; 

6. Природна забележителност (ПЗ) „Долмен в м. „Лозенски дол“, землище на с. Долно 
ябълково, обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на 
природната среда (ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и 
ботанически обекти; 

7. Природна забележителност (ПЗ) „Долмен в м. „Паша дере“, землище на с. Горно 
ябълково, обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на 
природната среда (ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и 
ботанически обекти; 

8. Природна забележителност (ПЗ) „Долмен в м. „Влахов дол“, землище на с. Долно 
ябълково, обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на 
природната среда (ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и 
ботанически обекти. 

Вековни дървета на територията на община Средец 
 Орех -обявен за вековно дърво със Заповед 2276/05.12.1967 г., обн. в бр.43/1968 г. на 

Държавен вестник. Дървото е разположено в землището на с. Варовник, община Средец с 
височина 16 m и обиколка 3.63 m. 

 Дъб - обявен за вековно дърво със Заповед 235/04.4.1980 г., обн. в бр.35/06.05.1980 г. на 
Държавен вестник. Дървото е разположено в землището на с. Загорци, община Средец - 
вдвора на ОУ „Кирил и Методий“, на възраст от 300 г., височина 15 m и обиколка 3.24 m. 

        На територията на община Средец попадат следните защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие: 

1. Защитена зона (ЗЗ) BG0000513 „Войнишки бакаджик“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски 
съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землище на с. Зорница от общ. Средец; 

2. Защитена зона (ЗЗ) BG0000219 „Дервентски възвишения 2“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на 
Министерски съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землищата на с. Белеврен, с. Варовник, с. Голямо 
Буково, с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. 
Сливово, с. Факия от общ. Средец; 

3. Защитена зона (ЗЗ) BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски 
съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землищата на гр. Средец, с. Белила, с. Бистрец, с. Гранитец, с. Дебелт, 
с. Драчево, с. Дюлево, с. Загорци, с. Кубадин, с. Проход, с. Светлина, с. Синьо камене от общ. 
Средец; 

4. Защитена зона (ЗЗ) BG0000230 „Факийска река“ за опазване на на природните 
местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски 
съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землищата на с. Богданово, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Драчево, 
с. Росеново от общ. Средец; 

5. Защитена зона (ЗЗ) BG0002066 „Западна Странджа“ за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, ( ДВ, бр. 
21/2007 г.), изменена със Заповед № РД-83/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и 
водите, ( ДВ, бр. 10/2013 г.), землища на с. Белеврен, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Горно 
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Ябълково, с. Гранитец, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. Сливово, с. Факия от 
общ. Средец ; 

6. Защитена зона (ЗЗ) BG0000271 „Западна Странджа“ за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, ( ДВ, бр. 
23/2012 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с 
Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет, ( ДВ, бр. 107/2007 г.) в землището на с. 
Дебелт от Община Средец. 
 Пълна информация за защитените територии е достъпна на електронните страници на 
Изпълнителна агенция по околна среда - http://eea.government.bg/zpo/bg/index_search.jsp, за 
защитените зони в електронна страница на Информационна система за защитените зони от 
екологичната мрежа Натура 2000 - http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura 
12000ProtectedSites, както и в Доклада за състоянието на околната среда, публикуван на 
електронната страница на РИОСВ - Бургас - http://riosvbs.com/home/bar/1010. 

За територията на Община Средец за периода 2015-2019 г. в РИОСВ Бургас има 
постъпили уведомления за организирани два броя билкозаготвителни пунктове. През посочения 
период от територията на общината са събрани следните количества лечебни растения (билки, 
горски плодове, кори), в кг свежо тегло, включени в Приложението към чл. 1, ал. 2 от Закона за 
лечебните растения (Обн. ДВ. Бр. 29 от 7 Април 2000 г. с последващи изменения): 

 2015 г. – 7340 кг 
 2016 г. – 8430 кг 
 2017 г. – 7500 кг 
 2018 г. – 8675 кг 
 2019 г. – 3020 кг 

Най-големи количества от територията на Общината се събират от следните лечебни 
растения (общо количество за периода 2015-2019 г.): 

 самардала стрък – 13200 кг 
 дребноцветна върбовка – 9000 кг 
 кори от мъждрян – 5520 кг 
 плод киселица – 2190 кг 
 корен от девисил – 1480 кг 
 трънка плод – 1130 кг 
 глог цвят с листа – 500 кг 
 корен пищялка –360 кг 

Сериозна заплаха за биоразнообразието на Община Средец представляват пожарите, 
неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки, бракониерството и изсичането на горите за 
огрев. За подобряване състоянието на околната среда и съхраняване на природните дадености е 
необходимо да се прилагат инициативи за повишаване екологичната култура на населението. 

6. Административен и финансов капацитет на общинската администрация за 
реализация на ПИРО 

Административният капацитет тук се разглежда като способност на администрацията като 
цяло и на нейните структури и служители да изпълняват нормативно възложените им задачи и да 
организират и реализират заложените мерки, дейности и проекти в ПИРО. 

 Община Средец разполага с добре изградена административна структура и има нужния 
човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Плана за интегрирано за развитие за периода 2021-
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2027 г. Конкретните правомощия, компетенции, задължения и отговорности на служителите във 
всички дирекции, отдели и звена са посочени в Устройствения правилник на Общинска 
администрация – Средец, утвърден от Кмета на общината и в длъжностните характеристики за 
съответните щатни бройки. За увеличаване на експертния потенциал, за повишаване 
квалификацията и капацитета на общинските служители са реализирани образователни програми 
и ежегодно са провеждани различни обучения. 

Общинската администрация е разделена на „Обща“ и „Специализирана“, които подпомагат 
Кмета при осъществяване на правомощията му и извършват дейности по административното 
обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Общата администрация се състои от три дирекции: 
1. Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” 
2. Дирекция „Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси” 
3. Дирекция „Местни приходи и общинска собственост”. 
Специализираната администрация също включва три дирекции: 
1. Дирекция „Устройство на територията ,строителство и БКС” 
2. Дирекция „Икономическо развитие,земеделие и гори и УЕПП” 
3. Дирекция „Образование, здравеопазване, култура, социални дейности,интеграция на 

малцинствата и спорт”. 

Фигура 8: Структура на Общинска администрация – Средец към 2020 г. 

 
Към 2020 г. общата численост на Общинска администрация (ОА) – Средец е 85 щатни 

бройки, от тях 12,54 са по служебно правоотношение и 72,5 по трудово правоотношение. 

Таблица 51: Щатното разпределение на администрацията на община Средец към 2020 г. 

№ 
по 
ред 

Структурни звена и 
длъжностни наименования 

Щатна 
численост на 

персонала 
(брой) 

1. Кмет, община 1 
2. Заместник- кмет, община 1 
3. Кмет, кметство 3 
4. Кметски наместник, община на 8 

часа 
18 

5. Кметски наместник, община на 4 
часа 

3 

6. Секретар на община 1 
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7. Главен архитект 0,5 
8. Старши вътрешен одитор 1 
9. Обща администрация 18,5 
10. Специализирана администрация 38 

 ОБЩО: 85 

 Изборните длъжности и органи по чл.19 ал.2,3 и 4 от ЗА, техните заместници, а за 
общинските администрации - и кметските наместници в структурата на ОА – Средец към 2020 г. 
са  26 броя. Общата численост на персонала, намалена с изборните длъжности и органите на 
власт по чл.19 от ЗА, техните заместници и кметските наместници е 59 щатни бройки. 
 Длъжностите на пряко подчинение  на органа на власт са 2,5 щатни бройки, в т.ч.: 
Секретар на община, Главен архитект и Старши вътрешен одитор. Служителите, заемащи 
ръководни длъжности в администрацията са 7,5 щатни бройки, а служителите, заемащи 
експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции – 20 щатни бройки. 
 В състава на Община Средец влизат три кметства, чиито кметове са изборни длъжности: 
кметство с. Дебелт, кметство с. Драчево и кметство с. Орлинци. Останалите населени места 
(села) се обслужват от кметски наместници на трудово правоотношение. 

В Община Средец е създадена много добра организация за прилагане и изпълнение на 
стария ОПР 2014-2020 г. от гледна точка на планирани и реализирани дейности, вътрешен 
мониторинг и контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и други програми. 
Доказателство за това са одобрените и изпълнени през периода 2014-2020 г. множество 
общински проекти и дейности, финансирани предимно от Държавния бюджет, Общинския 
бюджет, различни Оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и други 
български и международни донорски програми.  

По информация от ДФЗ за периода 2015-2019 г. по мерките на ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 
2014-2020 г. за територията на община Средец са договорени за финансиране 143 проекта на 
обща стойност 30 124 494 лева. За същия период 2016-2019 г. са изплатени средства по 26 
договори, финансирани от ПРСР в размер на 14 807 996 лева. Проектите са предимно за 
модернизация на земеделските стопанства (около 44% от средствата), за преработка на 
земеделска продукция (16%). За разнообразяване към неземеделски дейности в селските райони -
7%, за подпомагане на млади фермери – 4% и за преструктуриране на полупазарни стопанства – 
3% от средствата по ПРСР.  

За Община Средец са одобрени субсидии от ДФЗ за общо 7 общински проекта на стойност 
7 198 970 лева, съответно 1 проект по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г., 3 
проекта по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и 3 
проекта по мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места“ на ПРСР 2007-2013 г.   

Финансовият капацитет се разглежда от гледна точка на способността на Община Средец 
да генерира собствени приходи и да реализира самостоятелно или да съ-финансира заложените в 
ПИРО мерки, проекти и дейности.  

Средец е община с общ годишен бюджет около 19 милиона лева и ограничен финансов 
капацитет за самостоятелно изпълнение и съфинансиране на големи проекти и дейности. 
Въпреки малкия бюджет, ежегодно се планират средства за изготвяне и изпълнение на проекти, 
продиктувани от нуждите на населението и средата на обитаване.  

Възможностите за съ-финансиране и/или самостоятелно изпълнение на проектите, 
заложени в ПИРО 2021-2027 г. са силно ограничени, предвид тенденциите на демографска криза 
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и икономически упадък и др, което води до липсата на достатъчно собствени приходи в 
общинския бюджет и все по-силна зависимост от субсидии и целеви средства от държавата.  

За 2019 г. общо приходите по бюджета са в размер на 19 531 311 лева, в това число: 
Приходи с държавен характер  -  10 297 641 лв или 53%  и Приходи с общински характер –  9 233 
670 лв или 47%. От приходите с общински характер собствените приходи на Община Средец 
възлизат на 53% или 5 551 529 лева, в това число: Данъчни приходи -  25%  - 1 392 530 лева и 
Неданъчни приходи  -   75%  - 4 158 999 лева.  

За 2020 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на  18 454 473 
лева, а предвидените капиталови разходи по инвестиционната програма са в размер на 1 949 457 
лева. Приходите и разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 10 418461 лева, 
а за местни дейности в размер на 8 036 012 лева. 

За изпълнението на Плана за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. следва да се 
търсят източници на средства извън общинския бюджет – Оперативни програми, финансирани от 
фондовете на ЕС, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, Програми 
за трансгранично сътрудничество, Програми на българските министерства и други. Като 
алтернативи за съ-финансиране на проекти могат да се ползват кредити от фонд „ФЛАГ”, 
краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет.  

Община Средец разполага с нужния опит, капацитет и човешки ресурси за изпълнение на 
предвидените дейности и мерки в Плана за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., но е с 
ограничен финансов ресурс за самостоятелно финансиране на големи обекти и проекти. За 
изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. са важни и частните проекти и инвестиции на местния 
бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата и икономическо 
съживяване на района.  

 
7. SWOT- анализ 
 

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието 
на вътрешните и външните фактори за развитие на територията и възможностите за избор на 
подходяща стратегия за постигане на целите на ПИРО. При разработването на SWOT-анализа, 
спазвайки принципа за интегриран подход, отделните му елементи са разгледани в тяхната 
цялост и взаимодействие.  

SWOT-анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя в 
обобщен вид изводите от проучването на състоянието и потенциала за развитие на общината. Той 
служи за основа при  обосноваването на конкретни цели, приоритети и мерки в стратегическата 
част на ПИРО.  

Приложима е общата матрица за този вид анализи, отразяваща взаимодействието на 
вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и заплахи).  

SWOT- анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират 
силните и слабите страни на община Средец, оценка на външните фактори на обкръжаващата 
среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за развитието на 
общината. Тъй като SWOT- анализът се явява обобщаващият фундамент на плановете за 
развитие, в него са отразени съществуващите проблеми (местни и външни за територията), които 
са свързани с глобални тенденции или екологични проблеми (демографска и икономическа 
криза, промени в климата, загуба на биоразнообразие и др.). 

Изготвеният SWOT анализ конкретизира аналитичните изводи от актуалното състояние на 
територията, наличните потенциали за развитие и съществуващите проблеми. Направената 
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взаимообвързана оценка показа вътрешните за територията силни и слаби страни, както и 
външните за общината възможности и заплахи.  

В резултат от направения SWOT – анализ се предлага типа стратегия, която е най-
подходяща да реализира Община Средец през новия програмен период 2021-2027 г. 

Силни страни Слаби страни 

1. Благоприятно географско положение - 
близост до гр. Бургас, международно 
летище и пристанище на Черно море и 
възможност за трансгранично 
сътрудничество с Република Турция. 

2. Добри транспортни връзки на територията с 
регионално и международно значение.  

3. Чиста околна среда със значителни горски 
масиви (Странджа планина), богато 
биоразнообразие и висок дял на защитени 
зони и територии в Натура 2000. 

4. Разнообразен почвено-климатичен и 
релефен комплекс с възможности за 
многопрофилно селско стопанство.  

5. Благоприятни условия за производство на 
екологично чисти продукти и развитие на 
биоземеделие. 

6. Устойчиво развиващи се предприятия и 
традиции в хранително-вкусовата, 
химическа промишленост и 
металообработване . 

7. Висок дял на населението в групата 15 - 64 
г., формираща трудовия потенциал и 
значително намаляване на безработицата. 

8. Добре развита и балансирана, дисперсно 
разпределена селищна мрежа с формиран 
център на растеж – гр. Средец.    

9. Изградена техническа, транспортна и 
социална инфраструктура. 

10. Богато културно-историческо наследство. 
 

1. Демографска криза – трайно намаляване и 
застаряване на населението, отрицателен 
естествен и механичен прираст. 

2. Остаряла и амортизирана водоснабдителна 
мрежа, висок процент загуби на вода.  

3. Незадоволително състояние на пътната 
инфраструктура и липса на железопътен 
транспорт. 

4. Неблагоприятна инвестиционна среда, 
ниска конкурентоспособност и слаба 
икономическа активност.  

5. Ниски доходи и жизнен стандарт на 
населението. 

6.  Недостиг на квалифицирана работна сила, 
която да отговаря на нуждите на пазара на 
труда. 

7. Затруднен достъп до високоскоростен 
интернет в малките населени места и ниска 
компютърна грамотност на голяма част от 
населението. 

8. Ограничен брой цифрови обществени, 
социални, образователни и бизнес услуги. 

9. Липса на средства в общинския бюджет за 
самостоятелно финансиране на големи 
инфраструктурни обекти. 

10. Липса на ПСОВ и на канализация в малките 
населени места. 

Възможности Заплахи 

1. Развитие на активи търговско -
икономически връзки с Република Турция. 

2.  Подобряване на инвестиционния климат, 
привличане на инвеститори и съживяване 
на икономиката. 

3. Добри условия за развитие на биологично 
земеделие, растениевъдство, 
животновъдство и преработвателна 
промишленост с висока добавена стойност. 

4. Повишаване конкурентоспособността на 
МСП, чрез технологично обновяване и 

1. Задълбочаване на дисбаланса в 
териториалното разпределение на 
населението и заплаха от изчезване на 
малки населени места. 

2. Продължаващо намаляване и застаряване 
на населението и отрицателен естествен и 
механичен прираст.  

3. Слаба предприемаческа активност, липса на 
инвеститорски интереси и задълбочаване на 
икономическия упадък. 

4. Продължаващ недостиг на образована и 
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иновации. 
5. Разнообразяване на местния туристически 

продукт и усвояване на възможностите за 
интегриран културно-исторически, селски, 
еко туризъм, лов и риболов. 

6. Усъвършенстване на партньорството със 
съседни общини, бизнеса и НПО при 
подготовка и реализиране на интегрирани 
проекти. 

7. Използване на възможностите за 
интегрирано развитие на административния 
център – гр. Средец и прилежащите малки 
населени места. 

8. Адаптиране на образователната система 
към изискванията на пазара на труда. 

9. Мобилност на населението по отношение 
прилагането на труд и ползването на 
услуги.  

10. Предприемане на мерки за ограничаване на 
изменението на климата и за адаптация към 
вече настъпилите промени. 

квалифицирана работна сила. 
5. Задълбочаване на неравенствата в 

социално-икономическото и културното 
развитие на административния център и 
селата. 

6. Засилване на зависимостта на района от 
климатичните промени – общината попада 
в шеста група с най-висока уязвимост. 

7. Забавяне в доизграждането и развитието на 
базова инфраструктура поради ограничено 
финансиране. 

8. Увеличаваща се зависимост на общинския 
бюджет от централната власт поради липса 
на собствени приходи.  

9. Посегателства върху природните и 
културно-исторически дадености.  

10. Замърсяване на околната среда от 
антропогенни или други фактори. 

11. Липса на ефективни системи за управление 
на строителните, битови и биоразградими 
отпадъци и образуване на 
нерегламентирани сметища. 

 
ЧАСТ II. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА 

РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.  

1. Място и роля на ПИРО в системата от стратегически и програмни 
документи  

От особено важно значение е ПИРО да бъде разработен и прилаган като част от общата 
система от стратегически и програмни документи на европейско, национално и регионално ниво. 
Формулирането на визия, стратегически цели и приоритети на общинския план за интегрирано 
развитие от една страна трябва да отговарят на идентифицираните нужди и проблеми в целевата 
територия, а от друга да бъдат изцяло съгласувани и да допринасят за постигане на целите на 
документите от по-високо йерархично ниво. 

Планът за интегрирано развитие на община Средец (ПИРО) определя средносрочните 
цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията в 
контекста на идентифицираните проблеми и потребности на развитието и стратегическия пакет 
от регионални, национални и документи на ЕС, формиращи основните политики на развитието 
през програмен период 2021- 2027 г. 

Изготвеният социално-икономически анализ определи ключовите проблеми и нужди за 
развитието на община Средец. Като най-сериозни сред тях се открояват: демографската криза, 
намаляване и застаряване на населението, отрицателен естествен прираст, продължаваща 
миграция на младите хора. Икономическата активност, както развитието на малкия и средния 
бизнес дават основата за заетостта, доходите и мотивацията на населението да остане да живее и 
работи в общината. Необходима е целенасочена подкрепа за местните фирми, както и за 
привличането на външен инвестиционен ресурс, който да подпомогне икономическото 
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съживяване на района. Това следва да бъде съчетано с приоритетно преодоляване на 
технологичната изостаналост и недостатъчната иновационна активност на действащите местни 
предприятия, за да могат те да станат конкурентноспособни в дългосрочен план. Също така, 
добре развитият местен сектор на селското стопанство и възможностите, съществуващи за 
развитие на туризма, следва да бъдат подкрепени и да повишат своята регионална добавена 
стойност, като се насърчават интегрираните проекти и дейности в тези сфери, включително със 
съседни общини. 

Фокусът при развитието на институционалната среда следва да бъде поставен върху 
подобряване на условията за правене на бизнес, чрез създаването, обновяването или 
раширяването на бизнес паркове и индустриални зони. 

Основна слабост в община Средец остава ниското ниво на образованост и квалификация 
на голяма част от работещите и безработните. Ако тези фактори не бъдат овладяни, значителни 
части от територията на района няма да могат да се включат успешно в съвременните 
икономическите процеси и да отговорят на предизвикателствата на новото индустриално и 
цифрово развитие. В този контекст, от особено значение е поставянето на фокуса върху 
подобряването на образователната и социалната инфраструктура, подпомагането на процеса на 
трудова интеграция, чрез повишаване на квалификацията, съобразно изискванията на местните 
пазари на труда. 

Благоприятното географско положение на общината и подобряването на транспортната 
свързаност и достъпност са от факторите, които могат значително да подпомогнат развитието на 
всички останали елементи и системи (бизнеса, инвеститорите, мобилността на гражданите и 
работната сила и т.н.). Затова, приоритетно следва да се вложат ресурси в значително подобрение 
както на транспортната, така и на техническата и телекомуникационна инфраструктура. 

Едновременно с това, следва да се фокусират усилията за развитие на териториалното 
сътрудничество, както и да се използва потенциала за интегрирано развитие на град Средец и 
прилежащите към общината малки населени места за преодоляване на различията.  

Всички тези мерки следва да бъдат съобразени с адекватни дейности по опазване на 
околната среда и биоразнообразието и превенция на рисковете от изменението на климата, 
природни бедствия, аварии и катастрофи. 

Рамката на стратегическите приоритети на ПИРО на община Средец трябва да се съобрази 
и да допринесе за изпълнението на целите за развитие на страната, заложени в новите документи, 
както и целите на европейската политика за сближаване през периода 2021-2027 г. 

Новите елементи при програмирането на политиката на сближаване 2021-2027 г. на ЕС 
включват следното изискване - всички национални приоритети за развитие трябва да бъдат пряко 
свързани с набор от пет основни цели на политиките (ЦП), адресирани от общия регламент, 
върху които фондовете на ЕС ще съсредоточат своята подкрепа: 

ЦП 1 - По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен 
икономически преход; 

ЦП 2 - По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив 
енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към 
изменението на климата и превенция и управление на риска; 

ЦП 3 - По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната 
свързаност на ИКТ; 

ЦП 4 - По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права; 
ЦП 5 - Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано 

развитие на всички видове територии. 
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Прилагането на подход за използването на интегрирани териториални инвестиции 
продължава да бъде актуален в новата политика на сближаване, както и пълното използване на 
местния потенциал за развитие на регионите и общините. 

На базата на направен социално-икономически анализ за развитието на България за 
периода 2007-2017 г. са откроени следните приоритети и под-приоритети: 

Наука и иновации за конкурентоспособност - Основната цел на този приоритет е 
повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и преструктурирането й в 
икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж.  

Образование и обучение за високо квалифицирана работна сила - Основната цел на този 
приоритет е формирането и повишаване качеството на човешкия капитал, като основен фактор на 
производството. 

Подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката - Приоритетът е 
насочен към осигуряване на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността на 
икономиката, каквито са по-добрата институционална и бизнес среда и дигитализирането на 
икономиката. 

 Насърчаване на заетостта и социалното включване и намаляване на бедността -
Основната цел на този приоритет е подпомагане реализацията на пазара на труда и активното 
приобщаване на уязвими групи в заетост и социално включване, чрез повишаване на 
възможностите им за започване на работа, подобряване на уменията, насърчаване на социално-
икономическата им интеграция, подобряване на достъпа им до качествени социални услуги и 
преодоляване на тежките материалните лишения и лошите жилищни условия. 

Оползотворяване на местния потенциал - Този приоритет има изключително 
териториална насоченост, като се следва т.нар. териториален подход, в основата на който стои 
районът със своите специфични дадености и потребности. 

 
Фигура 9: Национални приоритети и под-приоритети през периода 2021-2027 г. 
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В допълнение, националната политика през периода 2021-2027 г. ще включва и 
целенасочени действия по следните хоризонтални политики:  

 Хоризонтална политика 1: Действия, свързани с климата;  

 Хоризонтална политика 2: Преференциални проекти в изостанали райони;  

 Хоризонтална политика 3: Сигурност и миграция.  

Националната програма за развитие „България 2030“ е рамков стратегически документ от 
най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията 
и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, 
включително техните териториални измерения. Документът определя визията за развитие на 
България до 2030 г., три стратегически цели, за чието изпълнение групира пет области (оси) на 
развитие и 13 национални приоритета. 

Фигура 10: Връзка между националните приоритети и основните цели на  
Политиката за сближаване на ЕС през периода 2021-2027 г. 

 

Национална визия: 

През 2030 г. България е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, 
нисковъглеродна икономика. Страната разработва и внедрява иновации във всеки сектор на 
икономиката, адаптирайки се към променящия се свят чрез своето високообразовано, креативно, 
солидарно и здраво общество. То представлява плодородна почва за идеи и притегателна сила за 
инвестиции и човешки капитал. Уникалните културни и природни дадености на българските 
региони се оползотворяват отговорно и устойчиво. Те са интегрирани помежду си и със света 
посредством високоскоростни пътни и оптични връзки, утвърждавайки мястото на страната като 
кръстопът на идеи и блага в Европа и отвъд. Българският гражданин играе активна роля в 
бъдещето на своята държава, има богати възможности за личностно и професионално развитие и 
живее в справедливо и толерантно общество, в което гласът му се чува. 
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Основни цели 
Определени са 3 основни цели на националната политика за развитие: 

1. Ускорено икономическо развитие 
2. Демографски подем 
3. Намаляване на неравенствата 

Оси на развитие  
Реализирането на стратегическите цели е предвидено посредством целенасочени политики 

и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие: 
1. Иновативна и интелигентна България 
2. Зелена и устойчива България 
3. Свързана и интегрирана България 
4. Отзивчива и справедлива България 
5. Духовна и жизнена България 

ОС 1 - Иновативна и интелигентна България - Тази ос акцентира върху повишаването на 
конкурентоспособността на българската икономика и трансформирането й в икономика, базирана 
на знанието и интелигентния растеж. В рамките на тази ос са определени три национални 
приоритета: 

1. Образование и умения 
2. Наука и научна инфраструктура 
3. Интелигентна индустрия. 
ОС 2 Зелена и устойчива България - Основният фокус на тази ос е устойчивото 

управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на 
икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности 
да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. Определени са три 
национални приоритета за реализацията на тази ос: 

1. Кръгова и нисковъглеродна икономика 
2. Чист въздух и биоразнообразие 
3. Устойчиво селско стопанство 
ОС 3 Свързана и интегрирана България - Осигуряването на предпоставки за 

повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, 
каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на 
местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал, определя политиките, 
включени в тази ос. Три национални приоритета синтезират основните въздействия: 

1. Транспортна свързаност 
2. Цифрова свързаност 
3. Местно развитие 
ОС 4 Отзивчива и справедлива България - Тази ос е фокусирана върху изграждането на 

ефективни и отговорни публични институции. Специален акцент на политиката върху групите и 
индивидите в неравностойно положение ще позволи постигане на по-включващ и по-устойчив 
растеж и споделен просперитет за всички. Определени са два национални приоритета, 
адресиращи нейното изпълнение: 

1. Институционална рамка 
2. Социално включване 
ОС 5 Духовна и жизнена България - Политиките ще адресират подобряването на здравния 

статус на населението, като ключов детерминант на качеството на живот, но също и като 
необходимо условие за включването му в заетост и социална активност, както и духовни 
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потребности на индивида да осигури предпоставки за превръщането му в творческа и 
пълноценна личност. Дейностите по изпълнението на тази ос са групирани в два национални 
приоритета: 

1. Здраве и спорт 
2. Култура, наследство и туризъм 
ПИРО на община Средец следва да бъде съгласуван с приетата визия, приоритети и цели, 

които определят рамката за реализация на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 
Югоизточен район, поради своя дългосрочен характер остава непроменена от заложената в 
Регионалния план за развитие на ЮИР 2014-2020 г., и е следната: 

„Югоизточен район - привлекателно място за живот и бизнес, със съхранено 
природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на 
устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие.” 

Определени са следните три приоритети за развитие на района: 
Приоритет 1: Подкрепа за интелигентна и динамична икономика на ЮИР 
Приоритет 2: Подобряване на образователното равнище на населението и качеството на 

живот в ЮИР 
Приоритет 3: Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и 

крайбрежните райони. 
Съгласно Закона за регионалното развитие, Планът за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 
връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие 
на региона за планиране от ниво 2 (ИТСР) и общия устройствен план на общината (ОУП). 

В тази част на ПИРО на община Средец за периода 2021-2027 г. се определя стратегията 
за реализация на плана, която обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните 
визия, определените стратегически цели на развитието и свързаните с тях приоритети за 
действие, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на програмата за реализация 
(предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и 
изпълнението на конкретни проекти). ПИРО съдържа визия за развитието на общината, 
стратегически цели, както и приоритети, насочени към потенциала за развитие на територията 
със съответни мерки към тях. Използването на интегриран подход за планиране на регионалното 
и пространственото развитие на общината изисква целите и приоритетите да бъдат съгласувани и 
да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното 
развитие, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична 
инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в Общия устройствен план. 

2. Визия 

Визията е консолидирана, обобщена представа/желание на местната общност за стандарта 
на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава. 

Визията дава характеристики на специфичния потенциал на общината и насоките за 
бъдещото ѝ дългосрочно развитие. Тя отразява перспективите пред глобалното, регионалното и 
пространственото интегриране на територията, на основата на икономическите и социалните 
фактори и ресурси, като отчита възможностите за преодоляване на различията между градските и 
селските райони.  

Визията за развитие на община Средец е с перспектива отвъд хоризонта на 2027 г. и 
формулирана така: 
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„Община Средец – интегриран трансграничен район с добър жизнен 
стандарт и конкурентоспособна икономика, привлекателно място за 
инвестиции и иновации с високообразован човешки капитал, развити 
комуникации и съхранено природно и културно богатство.“ 

Визията за развитие на община Средец е съгласувана с визията на Общинския план за 
развитие за периода 2014-2020 г., визията на Интегрираната териториална стратегия за развитие 
на Югоизточен район и визията на Националната програма за развитие „България 2030“. 

За постигане на визията трябва да се разработват и внедряват иновации във всички 
сектори на местната икономика, като същевременно се инвестира в образование и повишаване 
квилафикацията на човешкия капитал. Уникалните културни и природни дадености на общината 
трябва се оползотворяват отговорно и устойчиво за привличане на инвестиции и развитие на 
селското стопанство и туризма. Общината трябва да се интегрира със света посредством 
достъпни и удобни пътни и високоскоростни оптични връзки, утвърждавайки мястото си в 
региона и използвайки предимствата на трансграничното си географско положение. Гражданите 
трябва да играят активна роля в бъдещето на своята община и да имат богати възможности за 
личностно и професионално развитие. За изпълнение на тази визия е нужно да се използват 
възможно най-ефективни, икономически средства и да се насърчава поведение, което води до 
успешно развитие и хармония между човека и природата. За реализирането на визията ще се 
разчита на местните ресурси и потенциал, които с помощта на привлечени инвестиции и 
финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в конкурентни предимства за общината.  

Постигането на желаната визия следва да се осъществи чрез определените стратегически 
цели, подкрепени от адекватни приоритети, мерки и дейности. 

3. Пакет от стратегически цели, приоритети и мерки 

Целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Средец са 
определени в съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи за 
национално, регионално и пространствено развитие на по-високите нива, като се обвързват с 
постигането на конкретни резултати за територията на общината.  

Целите на плана отразяват насоките за национално и регионално развитие, като ги 
пречупват през призмата на местния потенциал и съсредоточават върху решаването на 
конкретните проблеми на общината. Основа на дефинираните цели и приоритети е направеният 
социално-икономически и SWOT - анализ и разкритите основни специфики, проблеми и ключови 
фактори, стимулиращи и спъващи местното развитие.  

Следвайки принципите на съгласуваност и приемственост при формулиране на пакета от 
цели и приоритети на ПИРО са взети под внимание стратегическите насоки за изпълнение, 
заложени в Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮИР 2021-2027 г. и са 
представени мерки и дейности, надграждащи постигнатите резултати и въздействия от ОПР на 
община Средец 2014-2020 г., отчитайки спецификата на новите условия за интегрирано местно и 
регионално развитие. 

Планът за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. поставя 
следните стратегически цели: 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване 
на ресурсите и местния потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови 
технологии за повишаване на конкурентоспособността.  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Демографски подем, насърчаване на образованието, 
социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство. 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Интегрирано териториално развитие и намаляване на 
неравенствата, чрез комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и 
достъпност, обновяване на инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на 
околната среда. 

Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на стратегическите цели на 
ПИРО следва да бъде насочен в няколко основни области на въздействие, както следва: 

- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на 
инвестиции, иновации, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт. 

- Съхраняване на демографския потенциал, образователно и духовно развитие на 
човешките ресурси, със специална грижа към младите и хората в неравностойно 
положение – социално включване, увеличаване броя на младежите с висше образование и 
задържането им за живот и работа в общината. 

- Подобряване на средата на обитаване и интегрирано териториално развитие – по-добра 
транспортна и цифрова свързаност и достъпност на населените места в общината, 
подобрена инфраструктура, качествени услуги, запазване и утвърждаване на природното 
богатство и културно-историческото наследство. 
На тази база са изведени пет приоритета всеки, от които ще се изпълнява, чрез съвкупност 

от мерки и дейности, обобщени в Програмата за реализация на ПИРО 2021-2027 г. Ограниченият 
брой ключови приоритети, отразяват избрания фокус и специфика за развитие. Приоритетите ще 
се изпълняват под формата на конкретни проекти, обезпечени с човешки, финансови и 
технически ресурси и съобразени с капацитета и възможностите за изпълнението им. 

Ключови Приоритети на ПИРО на община Средец 2021-2027 г.: 
Приоритет 1 – Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, 

иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресури, 
подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството. 

Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста 
околна среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на 
риска. 

Приоритет 3 – Демографски подем, добро образование, професионално развитие и 
нови знания за успешна реализация, заетост и висок жизнен стандарт. 

Приоритет 4 – Електронно управление, администрация близо до гражданите и 
предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги.   

Приоритет 5 – Достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, 
мобилността, телекомуникациите, цифровизация и интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

Приоритетите, дефинирани в ПИРО са в съответствие с предвижданията на 
стратегическите документи от по-високо йерархично ниво, но съобразени със спецификите на 
общината и конкретните нужди и проблеми на целевата територия и нейните граждани.  

Приоритетите на ниво ПИРО логически произтичат от изводите на аналитичната част на 
документа, като се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки от 
приоритетите е свързан с постигането на съответна стратегическа цел и детайлизира насоките за 
нейното изпълнение. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на 
конкретните потенциали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и универсални 
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цели и приоритети. Реализирането на стратегическите цели и приоритети следва да стане в 
условията на тясно  взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. 
Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, 
включително в условията на междуобщинско и трансгранично сътрудничество. Постигането на 
всеки приоритет е свързано с изпълнението на пакет от мерки и дейности, финансирани от 
различни източници, описани подробно в Програмата за реализация на ПИРО. 

Приоритет 1 – Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, 
иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси, 
подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството. 

Първият приоритет е насочен към развитие на местната икономика с акцент върху 
постигането на устойчив, иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните 
ресурси, подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството. Приоритетът 
кореспондира напълно с първия приоритет на Интегрираната териториална стратегия: „Подкрепа 
за интелигентна и динамична икономика на Югоизточен район“ и специфичните цели към него. 
Интервенциите по приоритета са ориентирани към засилване на конкурентните предимства, чрез 
иновативност, технологично развитие, повишаване на добавената стойност, цифровизация на 
икономиката и изграждане на предприемчески потенциал. 

Стратегическите направления, свързани с този Приоритет 1 на ПИРО са насочени към 
развитие на многофункционално селско стопанство, биоземеделие и животновъдство, на нови 
високотехнологични и екологични промишлени производства и използване на туристическите 
ресурси на общината, ориентирани към създаване на заетост и работни места.  

Приоритетни за развитие до 2027 г. са секторите: селско стопанство, лека преработвателна 
промишленост, горско стопанство и туризъм като традиционни икономически отрасли с най-
голям потенциал за община Средец.  

Това приоритетно направление е свързано с обединяване на усилията на местния бизнес, 
на местната власт и на цялата общественост за повишаване на привлекателността на общината 
като място за инвестиции и предприемачество. Необходимо е постигане на иновативно, 
ефективно използване на ресурсите и конкурентоспособно производство, като се стимулират 
частните инвестиции и се обърне внимание на подготовката на квалифицирана работна ръка, 
отговаряща на потребностите на пазара на труда. 

Подпомагането на инвестиционния интерес към нови производства с по-висока добавена 
стойност ще повиши доходите на населението и ще ограничи трудовата миграция. 

Приоритетни трябва да бъдат инвестициите в поливно земеделие, производство на 
плодове, зеленчуци, и биологично животновъдство, както и в свързаните с тях преработвателни 
производства. Секторни интервенции могат да бъдат насочени и към пчеларството и лозаро-
винарския сектор. Съществуват предпоставки за създаване на микро, малки и средни 
предприятия в леката и хранително-вкусова промишленост и потенциал за развитие на различни 
форми на туризъм. Особено внимание трябва да бъде отделено на нуждите от по-нататъшна 
модернизация на селското стопанство, с цел повишаване на конкурентоспособността на 
земеделските стопани, развитие на нови животновъдни стопанства и свързани с тях малки месо и 
млеко преработвателни предприятия. Реализацията на продукцията може да се осъществява 
посредством активизиране на инвестиционния процес, сдружаване на производителите, 
изграждане на тържища, активен маркетинг и реклама на местните продукти. ПИРО предвижда 
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мерки за модернизиране на производствените структури - фермерски стопанства и 
преработватели на селскостопанска продукция, както и внедряване на иновативни решения в 
земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура.  

Новият Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони /СПРЗСР/, 
който замества ПРСР в новия програмен период ще стимулира инвестиционния процес чрез 
подкрепа, обхващаща материални и/или нематериални инвестиции в стопанствата.. 

С оглед ускоряване на растежа усилията ще бъдат фокусирани върху повишаване на 
предприемаческата активност на местно ниво за създаване на нови малки и средни предприятия в 
индустрията, услугите и туризма, от една страна, както и реализиране на дейности, свързани с 
привличането на нови външни инвестиции (местни и чуждестранни). По този начин 
създаването/привличането на нови предприятия ще има директен ефект върху повишаването на 
местната заетост, увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на 
тяхната мотивация да останат да живеят и работят в региона. 

Недостатъчната конкурентоспособност на общинската икономика ще бъде подпомогната 
от политики за технологично развитие, иновации, преструктуриране към производства с висока 
добавена стойност, финансирани от Оперативната програма за иновации и конкурентоспособност 
и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г.. 

Създаването на индустриални паркове, бизнес зони и логистични центрове на регионален 
принцип ги прави подходящи за прилагане на подхода ИТИ (интегрирани териториални 
инвестиции) – интегрирани концепции, които ще бъдат изготвяни и изпълнявани в партньорство 
между различни местни заинтересовани страни с оглед постигане на максимален ефект върху 
съответната територия. Водещи общини при прилагане на този подход са допустимите 
бенефициенти по Оперативна програма за развитие на регионите в периода 2021-2027 г. 

Подкрепа за иновации в предприятията е планирано да бъде предоставяна и чрез подхода 
ВОМР (Водено от общностите местно развитие). Проектите в изпълнение на подхода ВОМР ще 
се реализират въз основа на интегрирани стратегии за местно развитие, които ще бъдат изготвяни 
и изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни с оглед постигане 
на максимален ефект върху съответната територия. Чрез изпълнението на подобен вид проекти в 
рамките на подхода ВОМР ще се създадат условия за въвеждане на интелигентни и ориентирани 
към новите технологии конкурентни местни предприятия. 

Предвижда се прилагането на успешни модели на партньорство за интегрирани 
териториални инвестиции между общините и бизнеса за техни съвместни инициативи. Важно 
условие е съчетаването на икономическите цели в развитието с опазването на околната среда и 
разумното използване на културното материално и нематериално наследство в общината. 

Мярка 1.1. Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и иновациите9  
Дейности:10 

- Подобряване на бизнес средата за повишаване на инвестиционната и иновационната 
активност; 

                                                            
9 Изпълнението на тази мярка е подробно описано в раздел VІ на ПИРО - Мерки за насърчаване на инвестициите. 
10 Предложените дейности са препоръчителни, съгласувани с възможностите за финансиране от Оперативните 
програми и фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г., с идентифицираните нужди и проблеми, ресурсите и 
потенциала на целевата територия. Конкретни проекти към всяка мярка са включени в Програмата за реализация 
на Плана за интегрирано развитие на община Средец 2021-2027 г. 
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- Насърчаване на предприемачеството - подкрепа за създаване на нови и развитие на 
стартиращи предприятия;  

- Насърчаване на производства със затворен цикъл – местни суровини – краен продукт; 
- Производствени инвестиции в предприятията, вкл. подкрепа за семейни предприятия, 

предприятия от творческите индустрии и занаятите;  
- Растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални 

зони и паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура;  
- Насърчаване на НИРД и иновации в предприятията с фокус към кръговата икономика и 

цифровата трансформация, системи за електронно разплащане, технологии, базирани на 
изкуствен интелект /ИИ/ и облачни платформи; 

- Привличане на чуждестранни инвестиции и интернационализация на предприятията, 
интеграция на местни МСП в трансгранични и европейски технологични партньорства. 
 
Мярка 1.2. Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство 
Дейности: 

- Модернизация и технологично обновяване на селското стопанство и инфраструктурата в 
отрасъла; 

- Развитие на биологично земеделие и обучения в областта на биоикономиката; 
- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини); 
- Увеличаване на площите за поливно земеделие и развитие на зеленчукопроизводство; 
- Модернизация, разширяване и внедряване на стандарти за качество в животновъдните 

обекти; 
- Подобряване на професионалната подготовка и информираност на производителите; 
- Подготовка на квалифицирана работна ръка за отделните подотрасли на аграрния сектор; 
- Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във 

веригата за реализация на земеделски продукти и храни; 
- Насърчаване развитието на пчеларството; 
- Развитие на рибарството и аквакултурите. 

Мярка 1.3. Устойчиво управление на горските ресурси 
Дейности: 

- Подобряване стопанисването на горите чрез увеличаване дела на отгледните сечи; 
- Лесовъдски, агротехнически и биологични мероприятия и мерки за запазване на горските 

екосистеми, осигуряващи предпазване на флората и фауната; 
- Залесяване на изсечени горски масиви, на пустеещи и на неземеделски земи; 
- Подобряване превенцията срещу горски пожари и друг бедствия; 
- Развитие на  устойчив дърводобив и дървопреработвателната промишленост; 
- Създаване на ловни бази за развитие на ловното стопанство; 
- Развитие на предприятия за събиране и преработка на билки, гъби, диви плодове и други 

съпътстващи горското стопанство дейности. 

Мярка 1.4. Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни 
ресурси, природни и културни забележителности 

Дейности: 
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- Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно значение, 
включително опазване и защита на материалното и нематериалното природно, 
историческо и културно наследство; 

- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и 
подобряване на транспортния достъп; 

- Маркетинг на дестинациите с акцент върху по-значими културни и природни атракции 
чрез обмен на ноу-хау и добри практики в областта на туризма; 

- Осигуряване на добре подготвени кадри за работа в туристическия сектор и повишаване 
качеството на обслужване в туризма. 
Дейностите към тази мярка са подробно описани в раздел VIІ на ПИРО - Общинска 

програма за развитие на туризма.  
 
Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста 

околна среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на 
риска. 

 Вторият приоритет на ПИРО е ориентиран към постигането на втората цел на 
европейската политика „По-зелената, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към 
изменението на климата и превенция и управление на риска“ и се финансира от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ).  

Изпълнението на мерките във втория приоритет ще допринесат за реализацията на 
следните специфични цели:  

- Насърчаване на устойчивото управление на водите;  
- Насърчаване на прехода към кръгова икономика;  
- Засилване на биоразнообразието, „зелената” инфраструктура в градската среда, както и 

намаляване на замърсяването на околната среда; 
- Устойчиво управление на отпадъците;  
- Насърчаване на адаптирането към изменението на климата; 
- Предотвратяване и управление на риска от природни бедствия, аварии и катастрофи. 

Този приоритет на ПИРО е в съответствие със Стратегическа 2.4. на Интегрираната 
териториална стратегия на Югоизточен район /ИТИ на ЮИР/, за насърчаване на 
нисковъглеродна икономика, зелени инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към 
изменението на климата, превенция и управление на риска. 

Интервенциите по приоритета са насочени към подобряване на социалната и екологична 
среда и ориентиране към по-зелена и нисковъглеродна икономика, опазване на богатото 
биологично разнообразие, превенция и защита от рискове от бедствия и климатични промени. За 
ограничаване на размера на климатичните промени най-важно действие е намаляване на 
емисиите на парникови газове, чрез преминаване към нисковъглеродна икономика. Другата 
линия на противодействие изисква планирането и прилагането на мерки за ограничаване на 
вредното влияние на негативните процеси и явления, предизвикани от климатичните промени. 
Неутрализирането на тези въздействия ще се води по две линии – чрез превенция, с която се цели 
ограничаване на по-нататъшното развитие на климатичните промени, и чрез борба с техните 
последици. Това са и ключови приоритети в ЕС. 
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 Дейностите по приоритета могат да се финансират от ОП „Околна среда“, Оперативна 
програма за иновации и конкурентоспособност, Програмите за трансгранично сътрудничество, 
Финансов механизъм на ЕИП (Норвежка програма), Национален план за възстановяване и 
устойчивост, ПУДООС, Национален доверителен екофонд, Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради и други източници.  

Мярка 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на 
емисиите парникови газове 

Дейности: 
- Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане 

на  мерки за енергийна ефективност в предприятията, частния и обществения сектор, въз 
основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност); 

- Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, мониторинг и контрол на 
енергопотреблението; 

- Стимулиране използването на електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведена 
от възобновяеми източници; 

- Повишаване на енергийната ефективност на общинския и държавен сграден фонд и на 
- частните жилища; 
- Въвеждане на енергийноефективно и ВЕИ улично, парково и фасадно осветление. 

Мярка 2.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика 
Дейности: 

- Инвестиции в използването на алтернативни суровини, рециклирани материали и 
повторна употреба на материали; 

- По-ефективно използване в производството на природните ресурси, включително вода;  
- Подобряване управлението на отпадъците, в т.ч. предотвратяване и намаляване на 

генерирането на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране, включително 
пречистване на отпадъчните води; 

- Дейности, насочени към производството на „зелени продукти“, в т.ч. еко-дизайн и еко-
опаковки; 

- Пренасочване на производството и потреблението от продукти за еднократна към 
продукти за многократна употреба; 

- Създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза–
споделяне на ресурси, услуги, вторични продукти, създаване на връзка между 
производства, при която отпадъците от едното представляват суровина за другото. 
 
Мярка 2.3. Опазване на околната среда и борба с климатичните промени11 
Дейности: 

- Запазване на качествата на околната среда и биологичното разнообразие; 
- Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, предмет 

на опазване в мрежата Натура 2000; 

                                                            
11 Дейтвията за борба с климатичните промени са подробно описани в раздел V на ПИРО - Мерки за ограничаване 
изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия. 
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- Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, транспорта и 
вторично запрашаване – преминаване към алтернативно отопление, ВЕИ, изграждане на 
зелени пояси и градски зони, почистване и измиване на улици и др.  

- Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване;  
- Анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, свързани с 

движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и др.; 
- Управление на риска от природни бедствия и за защита на живота и здравето на 

населението (с фокус върху повишаване на готовността на населението и капацитета на 
силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения); 

- Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения, корекция на речни 
корита, прочистване на дерета и др.; 

- Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи системи за 
предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и сигнализиране във връзка с 
климатичните изменения и риска от природни бедствия и аварии; 

- Повишаване на информираността на населението, обучения, информационно-
образователни мерки за формиране, прилагане и изпълнение на целите на политиките, 
свързани с изменението на климата. 

Мярка 2.4. Устойчиво управление на отпадъците 
Дейности: 

- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране, 
депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и 
рекултивация на замърсени територии; 

- Предотвратяване образуването на отпадъци; 
- Разширяване и/или надграждане на системата за разделно събиране на отпадъци;  
- Насърчаване на рециклирането, повторната употреба и оползотворяването на отпадъците; 
- Въвеждане на система за разделно събиране и компостиране на биоразградими и зелени 

отпадъци, включително домашно компостиране; 
- Ликвидиране на нерегламентираните сметища в общината;  
- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната 

култура на населението. 
 
Приоритет 3 – Демографски подем, добро образование, професионално развитие и 

нови знания за успешна реализация, заетост и по-висок жизнен стандарт. 

Демографският подем е една от основни цели на националната политика за развитие, 
заложени в програмата „България 2030”. Необходимо е да се предложат пакети от мерки на 
национално и местно ниво за преодоляване на негативните тенденции в демографското 
развитие. Този приоритет е ключов за реализацията на ПИРО от гледна точка на тревожната 
статистика за задълбочаващата се домографска криза, намаляване и застаряване на населението, 
отслабване на репродуктивната способност на генерациите и емигрирането на младите и 
образовани хора.  

Европейският стълб на социалните права има за свой водещ приоритет предоставянето на 
качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот. Националната 
програма за развитие „България 2030” предвижда цялостно модернизиране на образователната 
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система на всички нива, което ще благоприятства за пълноценната професионална и лична 
реализация. Най-важните характеристики на човешкия капитал, които повишават неговата 
работоспособност са: знания, квалификация и професионални умения. 

Третият приоритет на ПИРО е насочен към тези общоевропейски и национални цели, в 
унисон с втория приоритет и специфичните цели на Интегрираната териториална стратегия за 
подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот в ЮИР.  

Интервенциите са насочени към подобряване на качествените характеристики и 
конкурентоспособността на човешките ресурси, чрез образование и обучение, адекватни на 
потребностите за развитие, стимулиране на предприемачеството в района и включване в заетост 
на лицата, които са извън пазара на труда.  

Дейностите и мерките по приоритета са насочени към подобряване на знанията и 
уменията на работната сила и инвестициите в човешките ресурси като ключ за постигане на по-
висока конкурентоспособност на икономиката, а така също осигуряването на баланс между 
търсенето и предлагането на знания и умения за по-успешното адаптиране на работната сила към 
потребностите на пазара на труда. Важно е образователните услуги да се предоставят с равни 
възможности за населението и да гарантират успешна реализация на пазара на труда, за да се 
постигне устойчива заетост и по-висок жизнен стандарт. 

Приоритетните дейности по този приоритет са ориентирани към: 
- разширяване на равния достъпа до качествено предучилищно и училищно образование; 
- изграждане на адекватна инфраструктура за образование; 
- привличане на децата и младежите към образование и обучение и намаляване на  

преждевременното напускане на училище; 
- повишаване образователното равнище на населението; 
- прилагане на ефективни мерки за включване на децата от уязвимите групи в образование; 
- повишаването приложимостта на училищното образование за професионална реализация.  

Ключово значение през следващите години ще има разширяването на дуалното обучение и 
увеличаване на възможностите за осъществяването му по различни професии, което да е 
съобразено с потребностите на бизнеса на регионално и местно ниво. Необходимо е 
възстановяване на добрите практики от миналото за стипендии от работодатели, срещу наемане 
на обучения ученик или студент на работа след завършване на образованието. Стимулиране на 
наставничеството, чиракуването, стажуването, ученическите и студентски практики и други. 

В развитието на образователната инфраструктура, наред с развитието на общото и на 
професионалното образование, акцент се поставя в развитието на профилираното образование. 
Специален фокус на осъществяваните мерките е насочен към създаване на условия за 
насърчаване на ученето през целия живот, по-специално на гъвкавите възможности 
заповишаване на квалификацията и преквалификацията за всички. Особено належащо е 
преодоляването на ниското ниво на компютърни и цифрови умения на човешките ресурси, което 
препятства широкото използване на ИКТ и базираните на тях услуги. 

Мерките в този приоритет ще се финансират приоритетно от Програма „Образование“ 2021-
2027 г. и  Програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г. 

Програма „Образование“ 2021-2027 насочва подкрепата към всички образователни етапи и е 
структурирана в четири приоритета: 

Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“  
Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“  
Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ 
Приоритет 4 „Техническа помощ“. 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

120 
 

В обхвата на Програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027 г. също са 
включени четири приоритета: 

Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“  
Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“  
Приоритет 3 „Териториални инвестиции“ 
Приоритет 4 „Техническа помощ“. 

Мярка 3.1. Демографски подем, насърчаване на раждаемостта, привличане на млади 
хора за работа и живот в общината 

Дейности: 
- Насърчаване на раждаемостта, чрез пакет от мерки за подпомагане отглеждането на две и 

повече деца, в това число: достъп до безплатни учебници, лекарства, храна в училище и 
безплатни извън класни занимания, увеличаване на размера на детските надбавки, 
предлагане на работа с намалено или гъвкаво работно време за майките в многодетни 
семейства, еднократни или многократни помощи от общинския бюджет за раждане и 
отглеждане на дете, данъчни облекчения за многодетни семейства и др.; 

- Насърчаване на здравословния начин на живот, профилактиката и остаряването в добро 
здраве за ограничаване на смъртността; 

- Ограничаване на икономическата миграция, чрез осигуряване на заетост с адекватни 
възнаграждения за гарантиране на нормален и качествен живот на младите хора; 

- Предлагане на „пакети“ за мобилност за завръщане на лица от чужбина, чрез осигуряване 
на разнообразни икономически стимули и мерки на местно ниво; 

- Възможност за развитие на предприемаческа дейност за завръщане на българи в малките 
населени места, според профила и компетенциите на лицето. 

Мярка 3.2. Подобряване на образованието и модернизация на образователната 
инфраструктура 

Дейности: 
- Разширяване обхвата на включените в образователната система деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст; 
- Подкрепа за личностно развитие, включително за талантливи деца и ученици с изявени 

дабри; 
- Модернизиране на учебното съдържание – иновативни учебни програми и методи на 

преподаване, адекватни на съвременните условия на живот; 
- Дигитална трансформация и цифровизация на училищното образование, създаване на 

STEM12 среда и развитие на STEM умения; 
- Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване агресията в училищата; 
- Развитие на дуалната система на обучение, ограмотяване на възрастни и валидиране на 

знания, умения и компетентности, придобити от житейски опит и практика; 
- Подобряване на системата за образование и осъществяване на връзка с пазара на труда за 

подготовка на квалифицирани кадри със сигурна професионална реализация; 
- Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура. 

 
                                                            
12 STEM е учебен план, базиран на идеята да за образование в четири специфични области - наука (Science) 
технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics) - чрез приложни и 
интердисциплинарни методи.  
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Мярка 3.3. Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки дейности 
Дейности: 

- Рехабилитация и модернизация на спортната инфраструктура; 
- Поддържане на открити и закрити спортни площи, включително създаване на нови 

спортни съоръжения; 
- Насърчаване на масовия спорт и провеждане на спортни състезания; 
- Насърчаване на младежки дейности и инициативи и на доброволчеството, като основа на 

активното гражданство - организиране и провеждане на акции за залесяване, почистване 
на важни обществени и културни обекти, дарителски кампании и др. 

Мярка 3.4. Създаване на разнообразни и гъвкави възможности за професионална 
реализация, подобряване на заетостта и квалификацията на работната сила 

Дейности: 
- Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация за  

безработни и неактивни лица, с ниско или без образование; 
- Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на младежката заетост, чрез 

включване в стажуване и чиракуване, субсидирана заетост, ученически и студентски 
практики, стипендиантски програми, подкрепа при започване на първа работа и др.;  

- Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика; 
- Насърчаване на мобилността на работната сила, особено в населени места, в които 

липсва ежедневен обществен транспорт;  
- Насърчаване на заетостта на целеви групи със специфични потребности, вкл. ранно 

пенсионирани лица, образовани младежи от ромската общност, граждани от трети 
страни, участници с произход от други държави, в т.ч. чрез финансиране на 
менторство и наставничество;  

- Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво за 
създаване на устойчиви работни места за роми, с акцент върху жените от ромски 
произход, хора с намалена работоспособност и продължително безработни;  

- Обучения за придобиване на базови дигитални умения за ползване на услуги, вкл. 
административни, социални и други; 

- Здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето. 
 
Приоритет 4 – Електронно управление, администрация близо до гражданите и 

предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги.   
Основен фактор за определяне качеството на живот в даден регион е възможността за 

жителите му да получават висококачествени административни, социални, здравни, културни и 
други обществени услуги. Четвъртият Приоритет на ПИРО е насочен към подобряване на 
обществените услуги. Той съответства на Специфична цел 2.2. на Интегрираната териториална 
стратегия на ЮИР за подобряване на здравната, социалната и културната инфраструктура и 
достъпа до услуги. 

Интервенциите са насочени към подобряване на административното обслужване и 
социалната среда, равен достъп до качествени здравни и социални услуги, развитие на културата, 
духовността и опазване на културното наследство. Необходими са инвестиции както във 
физическите параметри на обществената и социална инфраструктура (сгради, оборудване и т.н.), 
така и в подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги. Тук се включват 
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дейности по ремонт, възстановяване или изграждане на сгради, помещения, подобряване на 
енергийната ефективност, закупуване на оборудване, както и подобряване и разширяване на 
обхвата на услугите, цифровизация, повишване квалификацията на персонала и на качеството на 
обслужване на гражданите. 

Цифровизацията на обществения сектор и въвеждането на електронно управление и 
услуги е сред основните приоритети на националната политика за развитие в периода 2021-2027 
г. Електронно е управлението в електронна среда на административните процеси, обслужването 
и взаимодействието с потребителите с използване на съвременни методи на обработка на данни, 
информация и знания, които осигуряват по-високо ниво на ефективност.  

Мерките и дейностите в четвъртия приоритет на ПИРО ще се финансират от Оперативна 
тапрограма за електронно управление и техническа помощ за периода 2021-2027 г., 
Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Оперативна програма за 
развитие на човешките ресурси, Програмата за храни и/или основно материално подпомагане за 
програмен период 2021-2027 година и други източници. 

Мярка 4.1. Подобряване на достъпа до електронни административни услуги 
Дейности: 

- Подобряване на достъпа до и развитието на он-лайн публични услуги; 
- Осигуряване на мрежова и информационна сигурност на администрациите, разработване и 

внедряване на инструменти и он-лайн платформи за подобряване на гражданското участие 
на местно ниво; 

- Прилагане на интегриран подход в планирането на социално-икономическото развитие и 
устройството на територията; 

- Въвеждане на електронно управление, електронни административни услуги и системна 
квалификация на служителите от общинската администрация; 

- Осигуряване на високоскоростна интернет връзка с кметствата в общината; 
- Електронизация на административното обслужване на кметствата в селата и обединяване 

на деловодните записи и касови операции с общинския център; 
- Цифровизация на старите актови книги и регистри и обвързването им като база данни; 
- Подобряване на услугите, свързани с местните данъци и такси като инструмент за 

управление и подобряване качеството на услугите в Общината: възможност за он-лайн 
проверка на дължими местни данъци; он-лайн данъчен калкулатор за изчисляване 
задължения към общината; възможност за он-лайн плащане на задължения за местни 
данъци и такси и др. 
 
Мярка 4.2. Развитие на административния капацитет и управление на общинската 
собственост в услуга на гражданите и бизнеса 
Дейности: 

- Ефективно управление и използване на общинската собственост, чрез изготвяне на 
програми за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и планове 
за действие за общинските концесии; 

- Повишаване капацитета на общинската администрация и подобряване на 
професионалната компетентност на служителите; 

- Организиране на обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна цел и др.; 
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- Изграждане на междуобщински сътрудничества и партньорства за решаване на общи 
проблеми, както и за постигане на интегрирана социално-икономическа и културна 
общност в региона; 

- Обмяна на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за подобряване 
на ефективността в работата на администрацията. 
 
Мярка 4.3. Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и 

развитие на инфраструктурата на здравеопазването 
Дейности: 

- Подобряване на достъпа на населението до първична, специализирана и болнична помощ, 
особено в труднодостъпните и отдалечени населени места на общината; 

- Осигуряване на мобилност на медицинските услуги; 
- Привличане на млади кадри в сферата на здравеопазването; 
- Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети; 
- Осигуряване на нови линейки и медицинско оборудване; 
- Изграждане на хосписи за пациенти, които имат нужда от продължителен болничен 

престой и не могат да се обслужват сами в домашна обстановка; 
- Развитие на интегрирани здравни и социални услуги; 
- Ефективни мерки за намаляване на основните рискове за здравето и подобряване на 

профилактиката. 
 
Мярка 4.4. Развитие на социалните услуги и подобряване на социалната 

инфраструктура 
Дейности: 

- Модернизация и подобряване на средата в съществуващите социални институции;  
- Повишаване квалификацията на специалистите, работещи в социалната сфера; 
- Подобряване предоставянето на грижи в семейството и общността, 

деинституционализация и достъп до дългосрочни грижи; 
- Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца в риск, лица 

с увреждания, възрастни и хора в невъзможност за самообслужване;  
- Създаване на заместваща грижа в подкрепа за връщане на трудовия пазар за родители на 

деца с трайни увреждания, членове на семейства, които полагат грижа в домашна среда за 
лица с увреждания и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване;  

- Развитие на услуги за спешно осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация;  
- Насърчаване на социалното приобщаване на хората, изложени на риск от бедност или 

социално изключване, вкл. подкрепа за хората с увреждания и други уязвими групи; 
- Предоставяне на интегрирана подкрепа на уязвими групи, вкл. роми (посредничество за 

заетост, квалификация, преквалификация, достъп до социални услуги, образование и 
здравеопазване); 

- Разширяване дейността на Домашен социален патронаж; 
- Развитие на услугите Асистентска подкрепа и Механизъм „Лична помощ“;  
- Предоставяне на услуги „Топъл обяд“, „Детска кухня“ и „Пакети за новородени деца“. 
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Мярка 4.5. Развитие на културата и обновяване на културната инфраструктура 
Дейности: 

- Реставрация, консервация, социализация и изграждане на съпътстваща инфраструктура на 
значими културно-исторически обекти и превръщането им в туристически атракции; 

- Реконструкция и обновяване на обществени сгради и обекти с историческо и културно 
значение; 

- Основен ремонт, оборудване, обновяване и осигуряване на интернет и дигитални услуги в 
читалищата; 

- Основен ремонт и благоустрояване на религиозни храмове; 
- Организиране на разнообразни културни събития, традиционни празници и събори; 
- Подпомагане дейността на художествени, самодейни и творчески състави; 
- Използване на интерактивни и смарт технологии в сферата на културата; 
- Насърчаване на културен обмен в рамките на сътрудничество със съседни и побратимени 

общини. 
 

Приоритет 5 – Достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, 
мобилността, телекомуникациите, цифровизация и интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

Петият приоритет има комплексен характер и е свързан главно с изграждане и обновяване 
на техническата инфраструктура, имаща пряко въздействие върху състоянието на околната среда. 
В района има дефицити на инфраструктурите, включително – транспортна, ВиК и енергийна, 
които оказват негативно влияние върху състоянието на въздуха, водите и почвите, а опазването 
на околната среда е приоритет залегнал във всички стратегически и програмни документи на 
национално и европейско ниво. 

Този приоритет на ПИРО е в съответствие със заложените в Приоритет 1 и Приоритет 3 на 
Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮИР, специфични цели, насочени към 
създаване на по-добре свързан район, чрез подобряване на мобилността и регионалната 
свързаност на ИКТ, изграждане и/или рехабилитация на техническата инфраструктура, 
подобряване на екологичната инфраструктура (ВиК, енергийна, ВЕИ), подобряване на 
транспортната и цифрова свързаност и достъпност, интегрирано и балансирано териториално 
развитие. Приоритетни са дейностите по обновяване на водопроводната мрежа, управление на 
отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за 
отпадъчни води. Необходимо е изготвяне на оценка за приложимостта на централизирано 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води в малките населени места, с разпръснато и силно 
намаляващо население, където канализацията не може да бъде икономически обоснована и 
трябва да се търсят други технологични решения. 

Необходимо е да продължават усилията за ремонт и обновяване на общинската пътна 
мрежа и улиците в населените места на общината. Като потенциална инициатива в 
Интегрираната тариториална стратегия на ЮИР се предлага реализиране на проект „Регионална 
мрежа Бургас“ за изграждане на четирилентови пътища между общинските центрове и областния 
град Бургас , включително по направлението Бургас – Средец. Предвидено е и изграждане на 
направлението „Харманли-Тополовград-Средец-Бургас” (път ІІ-76) като част от т.нар. 
Второстепенна Крайгранична южна ос (Южна хоризонтала), залегнала в Приоритетите за 
изграждане на пътната инфраструктура в България до 2020 г., но все още нереализирана. 
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В Националната програма за развитие „България 2030 г. като приоритет е залегнала 
„цифрова свързаност“. Заложената цел е осигуряване свързаността на територията на цялата 
страна, така че да се позволи развитието на цифровите услуги и гарантиране използването на 
информационни и телекомуникационни технологии във всички области на обществения живот и 
населени места. Необходимо е да се осигури развитие на цифровата мрежа в общината с 
предоставяне на съвременни, висококачествени електронни услуги, доколкото цифровата 
инфраструктура контролира развитието и качеството на почти всички сфери на живота. 

Проектите и дейностите по петия приоритет са свързани с големи инвестиции и се очаква 
да бъдат финансирани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, 
Програмата за околна среда, Програмите за трансгранично сътрудничество, Оперативна 
програма „Транспортна свързаност“, ПУДООС, Агенция „Пътна инфраструктура“, ВиК 
дружество, енергийни, телекомуникационни компании и други източници.  

 
Мярка 5.1. Подобряване на транспортната достъпност и свързаност  
Дейности: 

- Подобряване състоянието на републиканската пътна мрежа; 
- Подобряване на мрежата от общински пътища; 
- Подобряване на уличната мрежа и тротоари в населените места; 
- Развитие на интегриран екологичен обществен транспорт. 

 
Мярка 5.2. Обновяване и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи 
Дейности: 

- Подмяна и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа; 
- Разширяване на водоснабдителната мрежа във всички населени места; 
- Изграждане на нови канализационни системи и ПСОВ; 
- Осигуряване на подходящи технологии за пречистване на водите. 

 
Мярка 5.3. Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ 
Дейности: 

- Обновяване на енергийните мрежи и съоръжения; 
- Усвояване потенциала на територията за използване на ВЕИ. 

Мярка 5.4. Цифрова свързаност и телекомуникации 
Дейности: 

- Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на „цифровата изолация” в слабо 
населените периферни райони; 

- Подобряване качетвото и обхвата на телекомуникационните услуги; 
- Осигуряване на по-добър достъп до приложения за електронна търговия, електронно 

управление и електронни услуги. 

Мярка 5.5. Интегрирано териториално развитие и подобряване на жизнената среда  
Дейности: 

- Насърчаване на полицентричното и балансирано пространствено развитие;  
- Включване в процеса на интегрирано развитие на проблемни градски територии, по-малки 

села, планински и периферни райони;  
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- Благоустрояване на публичните пространства в населените места (обновяване на площади, 
паркове, зелени площи, детски площадки, велоалеи, улично и парково осветление, чешми 
за обществено ползване, изграждане на видеонаблюдение и др.); 

- Обновяване на градската среда в общинския център, създаване на нови зони с потенциал 
за развитие, рехабилитация на стари производствени и складови зони, обновяване на 
централни градски части и подобряване на жилищната среда; 

- Подобряване жизнеспособността на селските райони, чрез стимулиране на местния бизнес 
и екологосъобразно селско стопанство, подкрепа на местните производители, изграждане 
на съвременна инфраструктура и обновяване на жизнената средата; 

- Развитие на трансграничното и териториално сътрудничество с общини от Република 
Турция за насърчаване на социално-икономическото развитие;  

- Подобряване на транспортната свързаност с граничните пунктове и повишаване на 
трансграничната мобилност и достъпност; 

- Разработване на интегрирани партньорски проекти за: създаване на регионални бизнес 
зони, логистични центрове и тържища; осигуряване на комплексно здравно обслужване и 
съвместни социални услуги; предлагане на общи туристически маршрути, продукти и 
услуги; координация при предотвратяване на риска и бързо реагиране на потенциални 
извънредни ситуации; съвместни мерки за опазване на околната среда и други. 

ЧАСТ ІІІ. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ  
1. Въведение 

Съгласно определението в действащото законодателство План за интегрирано развитие на 
община (ПИРО) е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 
развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална 
стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. 
Планът за интегрирано развитие като стратегически документ обвързва сравнителните 
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети 
за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт 
на хората в общината и устойчиво развитие през съответния програмен период. 

Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за 
партньорство и сътрудничество. Необходимо е да се идентифицират заинтересованите страни и 
участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано 
устойчиво развитие. Трябва да се осигури прозрачност и информация относно очакваните 
резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивира обществеността за 
активно участие в процеса на подготовка и реализация на ПИРО. Важно е заинтересованите 
страни да бъдат включени както на етапа на разработване и приемане на ПИРО, така и при 
реализацията на заложените в него цели и приоритети. Ангажимент на Общината е да осигури 
необходимата публичност и да предприеме всички възможни мерки за поддържане на интереса и 
мотивацията за участие на местните общности в определянето и в реализацията на целите и 
приоритетите на документа.  

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 
юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, като се цели предоставяната 
информация да достигне максимален брой представители на заинтересованите страни и да се 
осигури тяхното участие в обсъжданията и вземането на решенията. Задължително е да се 
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гарантира участието на съответните организации, представляващи гражданското общество, 
партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на 
социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между 
половете и недискриминацията, действащи на територията на общината.  

За изпълнението на този ангажимент е разработена настоящата комуникационна 
стратегия, която да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 
прозрачност и публичност на процеса по изготвяне и реализация на плана за интегрирано 
развитие, чрез одобрение, изпълнение и проследяване на набор от подходящи мерки и действия.  

Комуникационната стратегия се фокусира върху идентифицирането и включването на 
заинтересованите страни и гражданското общество чрез подходящи форми, включително 
кампании за генериране на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация 
на плана за интегрирано развитие. Важно е да бъде стимулиран подходът „отдолу-нагоре“ при 
идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения.  

Определянето на целите и приоритетите на плана и на мерките, чрез които ще се 
реализират тези цели и приоритети, не трябва да бъдат единствено инициатива и ангажимент на 
общинската администрация, а следва да се планират с активното участие на гражданското 
общество. На гражданите трябва дa се предоставят възможности да идeнтифициpaт пpoблeмитe в 
cpeдaтa oĸoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa peaлнaтa пpoмянa нa ситуацията в 
общината.  

Специфичните действия за осигуряване на необходимата информация и публичност 
включват провеждането на разяснителни кампании, които могат да обхващат:  

1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, фокус групи, форуми/семинари, 
печатни материали, видеоматериали и др.) на информация за предвижданията на ПИРО, за 
ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за 
развитие на общината и реализацията им, както и очакваните резултати в икономическата, 
социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда;  

2. Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни 
партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени 
към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и 
бизнеса;  

3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската 
администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените 
организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при 
изпълнението на плана;  

4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието 
на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-
голяма добавена стойност от тях, както и за подобряване на стандарта на живот на 
населението;  

5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за 
формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение 
участието и подкрепата на ръководството на общината за подготовката и реализация на 
плана.  

2. Принципи на Комуникационната стратегия 

Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи: 
 Прозрачност – своевременно информиране на обществеността за изпълнението на дейностите 

по разработване и реализация на Плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.; 
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 Безпристрастност и откритост при идентифициране на проблемите и анализиране на 
събраните данни, информация и предложения от заинтересованите страни; 

 Яснота, опростеност и точност в комуникацията с гражданите и заинтересованите страни; 
 Отчетност и публичност на процесите по изготвяне и изпълнение на ПИРО – създаване на 

условия за провеждане на дебати, предоставяне на балансирана и обективна информация, 
както и осигуряване на възможност гражданите да изразяват своите очаквания и 
предложения; 

 Законосъобразност – в съответствие с приетите и действащи нормативни актове в страната и 
общината; 

 Защита на обществения интерес – изграждане на съпричастност в населението, бизнеса и 
структурите на гражданското общество (СГО) към проблемите на общината и мотивирането 
им за участие в нейното управление, чрез реални предложения за мерки, дейности и проекти; 

 Координация с ОУП и други програми и стратегии, изпълнявани от община Средец; 
 Ефективност на разходите – постигане на максимални резултати с наличните ресурси; 
 Мониторинг, контрол и актуализация на мерките в комуникационната стратегия при 

необходимост. 

 

3. Цели на Комуникационната стратегия 
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастност и насърчи 

активно включване на гражданите на община Средец и структурите на бизнеса и гражданското 
общество, развиващи дейност на нейната територия при идентифициране на основните нужди и 
проблеми и дефиниране на визията, целите и приоритетите за развитие в периода на действие на 
ПИРО 2021-2027 г.  

Специфични цели: 
1. Осигуряване на максимална публичност и прозрачност в процеса на разработване и 

изпълнение на ПИРО; 
2. Насърчаване на активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на 

подготовка и изпълнение на ПИРО; 
3. Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и 

управление на ПИРО; 
4. Популяризиране на европейските фондове и национални програми като финансов 

инструмент за подобряване на развитието на община Средец и качеството на живот; 
5. Информиране на потенциални бенефициенти, извън общинската администрация за 

възможностите за финансиране на техни проектни идеи и бизнес начинания; 
6. Изграждане на единен информационен стандарт за комуникация и диалог между местната 

власт, населението, структурите на гражданското общество и бизнеса в община Средец; 
7. Подпомагане на бизнеса и местната власт за сътрудничество при осъществяване на 

съвместни бизнес проекти, насърчителни мерки за инвестиции в общината, отдаване под 
наем и на концесии на общински имоти и др.; 

8. Привличане на представители на съседни общини за реализация на интегриран подход 
при подготовката на ПИРО и генериране на идеи за съвместни проекти и дейности; 

9. Насърчаване на публичното обсъждане на приоритетни въпроси за бъдещето на общината; 
10. Осигуряване на канали за комуникация между всички заинтересовани страни. 

 
 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

129 
 

4. Целеви групи  
Определянето на целевите групи е важно, тъй като всяка група има собствени нужди и 

приоритети, свързани с реализацията на ПИРО. Определянето на информационните нужди на 
целевите аудитории ще отчита мненията, знанията и нагласите на идентифицираните обществени 
групи по отношение на наличието на информация, необходима за вземане на решения, свързани с 
бъдещото развитие на общината. 

Основните целеви групи на комуникационната стратегия на ПИРО са: 
а/ Общинска администрация; 
б/ Общински съветници; 
в/ Кметове на кметства и кметски наместници в общината; 
г/ Представители на бизнеса; 
д/ Представители на секторите: образование, култура, социални дейности, здравеопазване, 
спорт и туризъм; 
е/ Представители на НПО и СГО; 
ж/ Социално-активни граждани; 
з/ Представители на съседни общини; 
и/ Представители на медии/разпространители на информация.  
Целевите групи, ангажираната администрация и разпространителите на информация 

съставляват основните заинтересовани страни, с различна роля и функция в процеса на 
подготовка, осъществяване, отчитане и комуникиране на ПИРО. 

Постигането на конкретните цели на комуникационната стратегия зависи от планирането 
на обхвата и характера на основните послания, които ще се отправят към приоритетните целеви 
групи. Промените в съществуващите масови обществени нагласи налагат избор на стратегия за 
индиректен достъп до широк кръг заинтересовани страни. Насочената комуникация, която би 
могла да формира устойчиви представи и критерии за оценка, гарантира в много по-голяма 
степен постигането на крайните цели. За трайна промяна в масовите нагласи е необходимо 
усилията да бъдат концентрирани към гарантирането на ефективна комуникация с целеви 
аудитории, които имат характер на референтни по отношение на значителни групи от 
населението. Чрез всяка една от тези аудитории ефективно могат да бъдат комуникирани 
различни части от общите послания на настоящата стратегия. Работата с всяка от тези групи 
предполага специфични действия и комуникационни форми, които да гарантират 
индивидуализацията на подхода и в същото време, координираността на усилията за постигане 
на крайните цели – активно участие и съпричастност към процесите на подготовка и реализация 
на ПИРО. Общинска администрация Средец и нейните служители, както и Общинския съвет са 
основни участници в процесите за подготовка и изпълнение на ПИРО и са определени като 
водеща целева група и пряко заинтересована страна. Прилагането на интегриран подход налага 
привличането на кметовете на малки населени места и представители на съседни общини като 
участници в процеса на разработването и изпълнението на документа. Местният бизнес и 
насърчаването на инвестициите са от ключово значение за социално-икономическото развитие на 
общината и представителите на тази група са важна целева аудитория при разработването на 
ПИРО. В плана се залагат множество дейности и мерки, свързани с подобряване и развитие на 
основните сфери на социалния живот в общината и това налага привличането като партньори на 
представители на секторите: образование, култура, социални дейности, здравеопазване, спорт и 
туризъм. ПИРО е инструмент за цялостно подобряване качеството на живот в общината и НПО, 
СГО и социално-активните граждани са важни участници в процесите по неговата подготовка и 
реализация. 
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5. Основни форми на комуникация 
Комуникационен тип стратегия се гради върху основата на адаптивност на 

комуникационните механизми и предварително заложен позитивизъм по отношение лансираната 
същност на посланията към хората. Комуникационната стратегия на ПИРО трябва да използва 
такива форми на комуникация, че да успее да насърчи участието на партньорите и 
заинтересованите страни в процеса на разработване и изпълнение на плана. В случая 
комуникационният тип стратегия е изградена върху разбирането, че медиите са равноправни 
участници в комуникационния процес, като на тях е определена ролята на медиатори.  

Комуникационната стратегия на ПИРО се основава върху няколко основни подхода, които 
се прилагат, чрез следните комуникационни канали: 

 Директна комуникация – анкети, въпросници, справки, интервюта, фокус групи и 
обществени обсъждания; 

 Комуникация чрез електронни, печатни и онлайн медии – прессъобщения, участие 
на медиите във фокус групите и обществените обсъждания; 

 Интернет – поддържане на актуална информация на сайта на община Средец, 
възможност за споделяне на мнения и предложения, чрез он-лайн анкети или на 
електронна поща; 

 Работа с НПО - комуникационната стратегия подкрепя инициативи на гражданското 
общество, насочени към специфични групи, които трудно могат да се достигнат чрез 
интернет и средствата за масово осведомяване. 

Изборът на конкретни комуникационни средства и дейности при изпълнението на ПИРО е 
съобразен със:  

 Спецификата на посланията за бъдещото развитие на общината;  
 Характеристиките на целевите групи – реципиенти на посланията и избор на 

подходящи  комуникационни канали за достигане до всяка от тях;  
 Възможните дейности и форми за осъществяване на комуникацията;  
 При комуникиране на послания, които засягат набор от различни целеви групи, се 

използва интегриран комуникационен микс, който да гарантира ефективността на 
комуникацията, както като дейности и форми, така и като канали.  
 

6. Основни комуникационни дейности  
1. Определяне на отговорен служител в Общинската администрация за изпълнение на 

комуникационната стратегия на ПИРО; 
2. Публикуване на съобщение на сайта на Общината, че започва разработване на План за 

интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., членовете на работната група, определена 
от Кмета, телефон и електронна поща за мнения и предложения на гражданите; 

3. Изготвяне на списъци на партньори и заинтересовани страни, които да бъдат привлечени 
за участие в процеса на подготовката и изпълнението на ПИРО, включително 
представители на съседни общини; 

4. Провеждане на онлайн анкетно проучване сред гражданите за идентифициране на 
основните нужди и проблеми в общината и генериране на идеи за цели, приритети, 
проекти и дейности, които да бъдат включени в ПИРО; 

5. Провеждане на анкетно проучване сред кметове на малки населени места и кметски 
наместници за идентифициране на местните проблеми и генериране на идеи за дейности и 
проекти в селата; 
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6. Попълване на Въпросник за събиране на базови данни и информация за ПИРО; 
7. Изготвяне на списъци на участниците в петте фокус групи с имена, организация, 

длъжност и контактна информация – телефон, електронна поща; 
8. Провеждане на пет фокус групи по следните теми: 

- Образование, култура, младежки дейности и спорт; 
- Здравеопазване, социални дейности и пазар на труда; 
- Местно икономическо развитие и туризъм; 
- Благоустройство, инфраструктурно развитие и опазване на околната среда; 
- Развитие и обновяване на малките населени места на територията на общината. 

Фокус групите се състоят от минимум 10 участника всяка. Предварително на 
участниците по списък се изпращат покани.  

Фокус групите се провеждат на място в зала в Общинската администрация в посочен 
ден и час или онлайн, чрез обмен на информация чрез електронна поща.  

 Участниците във фокус групите получават презентация с резюме на основните изводи от 
направения социално-икономически и SWOT анализи на общината. Те попълват анкета с 
варианти за приоритетни зони за въздействие, визия, цели и приоритети на ПИРО 2021-2027 г., в 
която да отбележат своите предпочитания или да направят предложения. 

9. Провеждане на обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на 
общината за периода 2021-2027 г. 
Проектът на документът се публикува предварително на сайта на Общината, за да могат 

максимален брой граждани да се запознаят със съдържанието му и да дадат обективна оценка, 
мнения и предложения. Покана за събитието се изпраща до всички партньори, заинтересовани 
страни и участници във фокус групите и се публикува на сайта на Общината. 

10. Публикации в медии – прессъобщения и покани за участие в публичните събития се 
изпращат регулярно до местни и регионални медии.  
Медиите са основен партньор и за популяризиране на изпълнението на ПИРО. 
За осигуряване на одитна следа от изпълнението на комуникационната стратегия 

Общината следва да съхранява цялата информация от проведените медийни прояви и публични 
мероприятия, включително публикации, записи от интервюта и съобщения в медиите, покани, 
списъци с участниците и снимки от всяко събитие.  

7. План за изпълнение на комуникационната стратегия 

Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина на провеждане и 
управление на комуникационната стратегия. Целите на стратегията могат да се постигнат, като се 
приложат няколко основни подхода и комуникационни дейности. Те са съобразени със 
съответните целеви групи характера на посланията, насочени към тези целеви групи.  

Таблица 52: План за изпълнение на комуникационната стратегия 

Комуникационни дейности и 
мерки 

Срок 

Начин на изпълнение/ 
Информиране на 
обществеността/ 

Гражданско участие 

Резултат 

1. Определяне на отговорен 
служител за изпълнение на 
комуникационната стратегия 

1-ви 
месец 

Отговорният служител се определя 
със Заповед на Кмета на община 
Средец 

Определен отговорник за 
изпълнение на 
комуникационната 
стратегия 

2. Съобщение на сайта, че 
Общината започва разработване на 

1-ви 
Информация в медиите и сайта на 
Общината, представяне на 

Информиране на 
широката общественост 
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ПИРО 2021-2027 г.  месец членовете на работната група, 
телефон и електронна поща за 
мнения и предложения на 
гражданите  

за стартиране на процеса 
по разработване на ПИРО 

3. Изготвяне на списъци на 
партньори и заинтересовани 
страни 

2-ри 
месец 

Изготвяне на списък/ци с 
потенциалните участници в 
процеса на разработване и 
изпълнение на ПИРО - граждански 
организации; обществени съвети; 
кметове на кметства;  
представители на съседни общини; 
представители на различни 
институции – образователни, 
културни, социални, здравни; 
професионални и синдикални 
организации; представители на 
местния бизнес, експерти в 
различни области, социално 
активни граждани и др. 

Изготвени списъци на 
организации, физически и 
юридически лица – 
партньори и 
заинтересовани страни, 
които да бъдат 
привлечени в процеса на 
подготовка и реализация 
на ПИРО 

4. Провеждане на онлайн анкетно 
проучване 

2-3 
месец 

Онлайн анкета за граждани, 
публикувана на сайта на Общината, 
съобщение в медиите за анкетата, 
изпращане на линка с анкетата на 
всички партньори и заинтересовани 
лица и поставяне на съобщение за 
анкетата в Центъра за информация 
и услуги на гражданите.  

Набиране на предложения от 
гражданите за мерки, дейности и 
конкретни проектни идеи за 
включване в Програмата за 
реализация на ПИРО. 

Проучено обществено 
мнение за 
идентифициране на 
проблемите, нуждите и 
идеите на гражданите за 
бъдещото развитие на 
общината 

5. Провеждане на анкетно 
проучване сред кметове на малки 
населени места 

2-3 
месец 

Изпращане на електронна поща на 
анкети до всички кметове на 
кметства и кметски наместници 

Събрана информация за 
прилагане на интегриран 
подход при подготовката 
на ПИРО и включване на 
мерки и дейности в 
малките населени места 

6. Попълване на Въпросник за 
събиране на базови данни и 
информация за ПИРО 

2-ри 
месец 

Въпросникът се попълва от 
служители на Общинска 
администрация, компетентни по 
съответните теми и ресори 

Събрани базови данни и 
информация за изготвяне 
на социално-
икономически анализ на 
състояните на общината 

7. Изготвяне на списъци на 
участниците във фокус групи 

3-ти 
месец 

Изготвяне на списъци с минимум 
10 участници с три имена, 
организация, длъжност, телефон и 
електронна поща за всяка една от 
петте фокус групи. Участниците, 
трябва да имат професионален 
опит, да са заинтересована страна 
или да имат експертиза по темата 
на съответната фокус група. 
Участниците във фокус групите ще 

Изготвени 5 броя списъци 
с участници за всяка една 
от фокус групите.  



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

133 
 

попълнят анкета с варианти за 
приоритетни зони за въздействие, 
визия, цели и приоритети на ПИРО 
2021-2027 г. 

8. Провеждане на пет фокус групи 
по различни теми 

4-ти 
месец 

Публикуване на информация в 
медиите, в сайта на общината, на 
информационни табла в Центъра за 
информация и услуги на 
гражданите за предстоящите 
фокус-групи, в случай, че се 
провеждат на място в определен 
ден и час. Публикуване на 
електронна поща, на която да се 
задават въпроси и споделят мнения 
по всяка от темите на петте фокус 
групи, при провеждането им 
онлайн. Обратна връзка с 
участниците за получените 
предложения. Важно е участниците 
да не останат с впечатлението, че 
всичко е вече решено, а 
предложените мерки и проектни 
идеи действително да подлежат на 
доразвиване и включване в 
Програмата за реализация на плана.  

Проведени 5 фокус групи 
на следните теми:  

- Образование, култура, 
младежки дейности и 
спорт; 

- Здравеопазване, 
социални дейности и 
пазар на труда; 

- Местно икономическо 
развитие и туризъм; 

- Благоустройство, 
инфраструктурно 
развитие и опазване на 
околната среда; 

- Развитие и обновяване 
на малките населени 
места на територията на 
общината. 

9. Публикуване на сайта на 
общината на проекта на ПИРО за 
обществено консултиране  

5-ти 
месец 

Публикуването на проекта на 
документа на интернет страницата 
на общината за срок от минимум 14 
дни преди заключителното му 
обществено обсъждане. 
Публикуването на проекта на 
ПИРО трябва да бъде отразено в 
съобщение/новина в медиите, в 
сайта на общината и изпратено по 
електронна поща на 
заинтересованите страни.  

Изработен в партньорство 
с широк кръг 
заинтересовани страни и 
граждани проект на 
ПИРО2021-2027 г. 

 

10. Провеждане на обществено 
обсъждане на проекта на План за 
интегрирано развитие на общината 
за периода 2021-2027 г. 

6-ти 
месец 

Публикуване на информация в 
медиите, в сайта на общината, на 
информационни табла в Центъра за 
информация и услуги на 
гражданите за предстоящото 
обществено обсъждане – място, ден 
и час. Отразяване на процеса в 
медиите и на сайта на Общината - 
преди и след обсъждането. 

Проведено обществено 
обсъждане на проекта на 
ПИРО, събрани мнения и 
предложения от 
граждани, партньори и 
заинтересовани страни, 
които да бъдат отразени в 
документа. 

11. Публикации в медии 

1-6 
месец и 
при 
изпълне
ние на 
ПИРО 

Публикуване на информация в 
медиите за процеса по 
разработване и изпълнение на 
ПИРО и как гражданите биха 
могли да вземат участие в него. 
 

Информирана 
общественост за 
подготовката, 
изпълнението и 
резултатите от прилагане 
на ПИРО 
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Целта на плана за изпълнение на комуникационната стратегия е да бъдат ясно и конкретно 

описани в хронологичен ред, мерките за популяризиране разработването на ПИРО и включването 
на максимален брой участници в процеса. Планът за изпълнение е съобразен с идеята за 
създаване на устойчиви взаимоотношения с гражданите, неправителствените организации, 
бизнеса и други структури на гражданското общество на територията на община Средец.  

Планът за изпълнение на комуникационната стратегия дава възможност за: 
 Осигуряване на базова информация за анализите; 
 Индентифициране на нужди и проблеми в целевата територия; 
 Повишаване нивото на разбиране на процесите на стратегическо планиране от 

гражданите; 
 Генериране на подкрепа за заложените проекти и дейности в рамките на ПИРО; 
 Създаване на модел за комуникация и диалог между местната власт, населението, 

структурите на гражданското общество и бизнеса в общината. 
 

8. Резюме на постигнатите резултати от анкетните проучвания 

Във връзка с разработването на ПИРО на сайта на Община Средец беше публикувана 
онлайн анкета за граждани. Обобщените резултати от анкетното проучване показват, че за 1 
месец анкетата е попълнена от 83 граждани на възраст от 20 до 72 години. Преобладават хората с 
висше образование (43% от участниците). Анкетираните са с различни професии и социален 
статус – държавни служители, кметове на кметства, икономисти, учители, счетоводители, 
строители, лекари, представители на частни бизнес, студенти, безработни лица и други. Около 
75% от участниците в анкетното проучване са жители на град Средец. Останалите 25% живеят в 
селата на общината.  

На въпроса: „Какви са основните проблеми за развитието на община Средец според Вас?“, 
89% от анкетираните посочват икономическите проблеми, 62%13 считат, че това е демографската 
криза, 53% посочват лошото състояние на пътната и техническа инфраструктура, а за 49%  са 
социалните проблеми и безработицата. 

Най-големите проблеми на населеното място, където живеят, според 80,5% от 
анкетираните е липсата на достатъчно работещи предприятия, 56% посочват безработицата и 
ниските доходи, 48,8% определят проблемите със сметосъбирането и чистотата, а 46,3% смятат 
че това е обезлюдяването на общината.  

Основният демографски и социален проблем в общината, според 90,2% от анкетираните е 
миграцията на младите и образовани хора. Почти 44% считат, че основният демографски 
проблем е ниската образованост на населението. За основен социален проблем 37,8% от 
анкетираните посочват продължителната безработица. Според 34,1% от участниците в 
проучването основен социален проблем е ниската интеграция на групи в неравностойно 
положение, а за 29,3% това е ниската раждаемост. 

Недостатъчното разнообразие на икономическите сектори е посочено като основна пречка 
за местното икономическо развитие от 67,1% от анкетираните. Като сериозен проблем се 
очертава и липсата или недостатъчното развитие на високотехнологични и иновативни 
производства. Посочили са го 36,6% от попълнилите анкетата. Други фактори, спъващи 
икономическото развитие на общината според 31,7% от участниците е лошото състояние на 

                                                            
13 Анкетираните са давали от 1 до 3 отговора и сумарно обобщените резултати са повече от 100%. 
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логистичната бизнес инфраструктура, в т.ч. ИКТ, транспортни връзки, инженерна 
инфраструктура и др. като основни бариери за местното икономическо развитие. 

Според 81,5 % от анкетираните, основен проблем на техническата инфраструктура в 
общината е лошото състояние на пътищата и улиците. Състоянието на околната среда в община 
Средец е лошо за 34,6% от анкетираните. Състоянието на водоснабдителната и канализационна 
мрежа е проблем според 28,4% от отговорите. Около 22,2% от участниците оценяват като 
проблем липсата на обществен транспорт. Над 13% смятат, че има недостиг на обекти за 
обществено обслужване - социални и здравни заведения, образователни, културни и спортни 
обекти.  

Двигатели за развитието на общината според участниците в анкетата могат да бъдат: 
привличането на инвеститори за създаване на нови предприятия и работни места (93,9 от 
анкетираните); развитие на селскостопански продукти и създаване на клъстери за тяхната 
преработка (59,8%); подобряване на техническата инфраструктура (35,4%); повишаването на 
образованието и квалификацията на човешките ресурси, в съответствие с изискванията на пазара 
на труда (30,5%). Според 20,7% от попълнилите анкетата двигател за развитието на общината 
може да бъде подобреното качество и он-лайн достъп до административни услуги.   

Пречка за развитието на успешен бизнес в община Средец се явяват: Липса или лошо 
състояние на техническата инфраструктура в индустриални/производствени зони (48,8%), липса 
на подходящи инвестиционни терени (45%), липса на квалифицирана работна ръка (41,3%), 
данъчни и административни бариери (25%), липса на подходяща информационна 
инфраструктура – (по 23,8 %),  затруднения достъп /включително транспортни връзки/ до 
основни логистични центрове и пазари и липса на офис пространства (8,8% от отговорилите). 

Трите основни проблема, които Община Средец трябва приоритетно да реши в периода на 
изпълнение на ПИРО 2021-2027 г., според анкетираните са: 

 Осигуряване на работни места – 85,2%; 
 Насърчаване на икономическото развитие –76,5%; 
 Преодоляване на демографската криза –53,1%. 
Общо 60,5% от анкетираните познават приоритетите на Общинския план за развитие за 

периода 2014-2020 г., а останалите 39,5% признават, че не са запознати със стратегическия 
документ. 

Според проучването приоритетните зони за въздействие на новия ПИРО следва да бъдат:  
 Индустриални и бизнес зони – 59,8%; 
 Зони за отдих и туризъм – 15,9%; 
 Зони с преобладаващи жилищни функции – 7,3%; 
 Зоните/елементи на градската среда –6,1%; 
 Зони с административни/публични функции – 3,7%; 
 Зони за култура и духовност – 3,7%; 
 Зони за транспортна дейност – 1,2%; 
 Зони за спорт – 1,2%; 
 Зони за отдих и туризъм – 1,2%. 
Участниците в анкетното проучване са направили следните предложения за конкретни 

мерки, дейности и проекти, които да бъдат включени в Програмата за реализация на ПИРО за 
периода 2021-2027 г.: 

- Реализация на съвместни инфраструктурни проекти със съседните общини; 
- Развитие на селския, еко, ловен туризъм и подобряване на инфраструктурата; 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

136 
 

- Осъществяване на интегрирани селскостопански проекти и изграждане на фермерски 
пазари, създаване на преработвателни предприятия, утвърждаване на местни и 
регионални защитени марки продукти; 

- Възстановяване и утвърждаване на традиционни дейности в сферата на занаятите;  
- Обособяване на индустриална бизнес зона; 
- Съвместно изпълнение с община Камено на туристически проект 

Деултум/Русокастрон; 
- Създаване на еко-пътеки с община Малко Търново - буферна зона на природен парк 

„Странджа“ и изграждане на заслони и туристически център; 
- Реконструкция и ремонт на пътя-Вълчановско ханче-с.Богданово-община Созопол; 
- Саниране на многофамилни жилищни сгради и благоустрояването на междублоковите 

пространства; 
- Увеличаване броя на детските и спортни площадки в общината; 
- Ремонт на училищни спортни зали и открити площадки; 
- Организиране на срещи между ученици от общината и специалисти от професионални 

направления, които не са характерни за общината като филолози, програмисти, юристи 
и други с цел създаване на интерес за професионална реализация; 

Основен източник на информация за запознаване с местното развитието за 61% от 
анкетираните е интернет страницата на Община Средец. Над 14% отговарят, че участват лично в 
публични събития, обществени обстждания и др., 13,4% посочват местните медии – телевизия, 
радио, вестници, а 9,8% други информационни източници и Интернет.  

Проведеното анкетно проучване сред кметове и кметски наместници на малки 
населени места в община Средец показа следните резултати: 

с. Белила  
Реалните жители според кмета на с.Белила към 2020 г. са 32, като от тях има само едно 

дете. Енергийната мрежа и осветлението са в добро състояние. В селото няма магазини. 
Обществените сгради са кметство, църква и пенсионерски клуб, които са в добро състояние. 
Уличната мрежа не е в добро състояние.  

Основните доходи на населението са от пенсии и земеделие. Няма работещи предприятия. 
Проблем за населението е достъпа до здравеопазване, тъй като само един път в седмицата 

в селото работи личен лекар. 
Приоритет за с. Белила до 2027 г. е подобряване състоянието на уличната мрежа и път от 

общинския център град Средец до селото.  
с. Белеврен 
Жителите на с.Белеврен към 2020 г. са 13, които са само възрастни хора. Обществени 

сгради са само кметство и църква, които се намират в относително добро състояние. Енергийната 
мрежа и осветлението са в добро състояние., както и околната среда В селото няма магазини. 
Уличната мрежа е в лошо състояние.     

Основните доходи на населението са от пенсии и земеделие. Няма работещи предприятия.  
Здравните услуги в село Белеврен се осигуряват от личен лекар. От основно значение е 

ремонтиране поне на главната улица в селото.  
с. Бистрец 
Жителите на с.Бистрец към 2020 г. са 100, от тях има 1 дете. Основните обществени 

сгради са следните:  
- Кметство  
- Училище  
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- Читалище  
- Здравна служба 
Всички сгради в момента са в лошо техническо състояние.   
Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в лошо състояние. В селото 

има един хранителен магазин, едно заведение за хранене и една къща за гости.  
Основните проблеми са свързани с лошото състояние на уличната и водоснабдителната 

мрежа, липсата на поддържани зони за отдих и замърсена околна среда.    
Основните доходи на населението са от пенсии. В селото функционира фотоволтаична 

електроцентрала и земеделска кооперация.  
Здравните услуги се осигуряват от личен лекар, който посещават веднъж месечно 

населеното място.  
Приоритетни проекти и дейности за с. Бистрец до 2027 г. са: 
- Ремонт на улична мрежа и тротоари; 
- Подобряване състоянието на зоните за отдих; 
- Провеждане на културни събития и празници. 
с. Богданово 
Жителите на с.Богданово към 2020 г. са 50, от тях няма младежи. В селото основни 

обществени сгради са кметство, църква и здравна служба. Липсват обекти за обществено 
обслужване освен един хранителен магазин. 

Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в сравнително добро 
състояние. Основен проблем е лошото състояние на уличната мрежа и централния площад в 
селото. Основните доходи на населението са от пенсии. В селото развива дейност земеделска 
кооперация. Сериозен проблем е здравното обслужване, тъй като селото се посещава от личен 
лекар два пъти в месеца. 

Приоритетни проекти и дейности за с. Богданово до 2027 г. са: 
- Ремонт на улична мрежа; 
- Почистване и ограждане на гробищен парк. 
с. Варовник 
Жителите на с.Варовник към 2020 г. са 10 и всички са възрастни хора. В селото не 

функционират обществени сгради освен кметството, което е в лошо състояние. Липсват обекти за 
обществено обслужване. 

Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в лошо състояние. Уличната 
мрежа е почти неизползваема. Водоснабдителната система е силно амортизирана.    

Основните доходи на населението са от пенсии. В селото развива дейност една 
кравеферма.  

Сериозен проблем е здравното обслужване, тъй като селото се посещава от личен лекар 
два пъти в месеца. 

Приоритетни проекти и дейности за с.Варовник до 2027 г. са: 
- Ремонт на сградата на кметство. 
с. Вълчаново 
Жителите на с.Вълчаново към 2020 г. са 60. Сред тях няма деца и младежи на възраст до 

18 години. В селото основни обществени сгради са кметството и църквата. Двете сгради се 
нуждаят от ремонт. Липсват търговски обекти за обществено обслужване. 

Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в добро състояние.  
Основен проблем е лошото състояние на водоснабдителната и улична мрежа.    
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Здравните услуги в село Вълчаново се осигуряват от личен лекар, който посещава селото 
само един път в месеца. 

Основните доходи на населението са от пенсии. Няма работещи предприятия.  
Приоритетни проекти и дейности за с. Вълчаново до 2027 г. са: 
- Ремонт на основните улици в селото; 
- Ремонт на сграда на кметство; 
- Благоустрояване на площад; 
- Почистване на гробищен парк. 
с. Гранитец 
Жителите на с.Гранитец към 2020 г. са 11, от тях няма деца и младежи. В селото не 

функционират обществени сгради освен кметството и църква, които са в почти неизползвамо 
състояние. В селото няма магазин или други търговски обекти. 

Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в сравнително добро 
състояние. Основните доходи на населението са от дребно животновъдство и пенсии. В селото 
има един земеделски производител, които е собственик на животновъден обект.  

Здравните услуги в селото не се предоставят. 
Приоритетни проекти и дейности за с.Гранитец до 2027 г. са: 
- Ремонт на кметството. 
с. Граничар 
Жителите на с.Граничар към 2020 г. са 16 и са само възрастни хора. В селото не 

функционират обществени сгради освен кметство и църква. Няма хранителен магазин. 
Основнен проблем е лошото състояние на уличната мрежа и уличното осветление. 

Основните доходи на населението са от земеделие, животновъдство и пенсии. Няма 
производствени предприятия.  

Здравните услуги в село Граничар се осигуряват от личен лекар.  
Селото се нуждае от поне частично подобряване на уличната мрежа. 
с. Голямо Буково 
Жителите на с.Голямо Буково към 2020 г. са 65, от тях няма деца и младежи на възраст до 

18 години. Основните обществени сгради са кметство, църква и читалище.  
Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в добро състояние. В селото 

има един хранителен магазин. Съществува вилно селище и две къщи за гости.  
Основните проблеми са свързани с лошото състояние на водоснабдителната мрежа и 

замърсена околна среда.    
Основните доходи на населението са от селско стопанство и туризъм. В селото няма 

действащи производствени предприятия.   
Здравните услуги се осигуряват от личен лекар, който посещава населеното място.  
Приоритетни проекти и дейности за с. Голямо Буково до 2027 г. са свързани с развитие на 

селския туризъм за създаване на нови работни места. 
  с. Горно Ябълково 
Жителите на с. Горно Ябълково към 2020 г. са 22, само възрастни хора. В селото 

единствените  обществени сгради са кметството и църквата, които са в задоволително състояние 
Няма магазини и други търговски обекти. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Проблем е състоянието на 
уличното осветление и водоснабдителната мрежа. 

Здравните услуги в селото не се предоставят. Основните доходи на населението са от 
земеделие, животновъдство и пенсии. В селото няма работещи предприятия.  
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Приоритетни проекти и дейности за с. Горно Ябълково до 2027 г. са за подобряване 
състоянието на водоснабдителната мрежа.  

с. Долно Ябълково 
Жителите на с.Долно Ябълково към 2020 г. са 15, само възрастни хора. В селото 

единствените  обществени сгради са кметството и църквата, които са в задоволително състояние 
Функционира един хранителен магазин. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Основен проблем е състоянието 
на водоснабдителната мрежа. 

Здравните услуги в селото не се предоставят. Основните доходи на населението са от 
земеделие, животновъдство и пенсии. В селото няма работещи предприятия.  

Приоритетни проекти и дейности за с. Долно Ябълково до 2027 г. са за подобряване 
състоянието на водоснабдителната мрежа.  

с. Драка 
Жителите на с.Драка към 2020 г. са 73, от тях има 2 деца на възраст до 18 години. В селото 

основни обществени сгради са кметството, църква и здравна служба. Всички сгради се нуждаят 
от основен ремонт. В селото няма магазини. 

Съобщителната и улична мрежа, както и централния площад са в лошо състояние.  
Състоянието на водоснабдителната мрежа и енергийните ситеми са в задоволително състояние.    

Здравните услуги в селото се осигуряват от личен лекар.  
Основните доходи на населението са от пенсии. В селото развиват дейност две земеделски 

предприятия.  
Приоритетни проекти и дейности за с. Драка до 2027 г. са: 
- Подобряване състоянието на главните улици и основен път към селото; 
- Ремонт на кметство и църква; 
- Подобряване обхвата на мобилните оператори. 
с . Дебелт 
Жителите на с.Дебелт към 2020 г. са 1 500, от тях има 300 деца и младежи на възраст до 18 

години. Основните обществени сгради са следните:  
- Кметство (Необходимо е саниране)  
- Училище (Сградата е обновена) 
- Детска градина (Сградата е обновена) 
- Църква (Необходим е ремонт. Сградата е паметник на културата)  
- Читалище (Предстои основен ремонт по одобрен проект) 
- Здравна служба (В сградата на кметството) 
В селото функционират седем магазина за хранителни стоки или от смесен тип и две 

кафенета. Заведения за хранене и места за настаняване няма. 
Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Уличната мрежа е неподдържана 

от години. Има само частични кърпежи, като на места изцяло липсва асфалтова настилка. 
Зелените площи и междублокови пространства в голямата си част за занемарени. Съществуват 
проблеми с водоснабдителната мрежа в голяма част от селото, а канализация е изградена само 
частично около жилищните комплекси в селото.  

Здравните услуги в Дебелт се предоставят от медицинско лице в Здравната служба, която 
се намира в сградата на кметството. Домашен социален патронаж подпомага възрастното 
население с хранителни продукти. 

Основните доходи на населението са от земеделието или работа в производствените 
предприятия в селото:  
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- „Промет стийл“ – металургичен комбинат; 
- „Алтест“ – производство на профили за алуминиева дограма; 
- „Пъчков“ ЕООД – цех за производство на мебели; 
- „Гана 99“ ООД – производство на млечни продукти; 
- „Уиндор 2007“ ООД – цех за производство на дограми и щори 
Приоритетни проекти и дейности за с. Дебелт до 2027 г. са: 
- Изграждане на нов водопровод и канализация за ПСОВ; 
- Ремонт на улична мрежа в селото; 
- Саниране на сградата на кметството. 
с. Драчево 
Жителите на с.Драчево към 2020 г. са 500, от тях има 80 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство, читалище и пенсионерски клуб (в 
лошо състояние) и църква, която е цялостно ремонтирана през последните години.  В селото има 
три хранителни магазина, три кафенета и три къщи за гости с обща леглова база от 60 места.  

Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в добро състояние. Уличната 
мрежа и тротоари се нуждаят от ремонт. Водоснабдителната мрежа е много амортизирана, а 
канализация липсва.  

Здравните услуги жителите на село Драчево полват при личен лекар в общинския център 
– град Средец.  

Основните доходи на населението са от земеделие и животновъдство. В селото развиват 
дейност няколко земеделски производители.  

Приоритетни проекти и дейности за с. Драчево до 2027 г. са: 
- Ремонт на уличната мрежа и тротоарите; 
- Подмяна на водоснабдителна система; 
- Основен ремонт на сграда на кметството.  
с. Дюлево 
Жителите на с.Дюлево към 2020 г. са 200, от тях има 10 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство, читалище и църква. Кметството се 
нуждае от цялостен ремонт, а другите две сгради са в добро състояние. 

В селото има два хранителни магазина, едно заведение за хранене, едно кафене и една 
къща за гости.  

Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в добро състояние. Уличната 
мрежа и тротоари се нуждаят от ремонт. Водоснабдителната мрежа е амортизирана, а 
канализация липсва.  

Здравните услуги жителите на село Дюлево полват при личен лекар в общинския център – 
град Средец.  

Основните доходи на населението са от земеделие и животновъдство. В селото 
функционира цех за производство на пластмасови изделия.  

Приоритетни проекти и дейности за с. Дюлево до 2027 г. са: 
- Частичен ремонт на улична мрежа в селото; 
- Подмяна на водоснабдителна система; 
- Основен ремонт на сграда на кметството.  

  с. Зорница 
Жителите на с.Зорница към 2020 г. са 268, от тях има 29 деца и младежи на възраст до 18 

години. Основните обществени сгради са следните:  
- Кметство (Нуждае се от цялостен ремонт)  
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- Православна църква (Нуждае се от ремонт)  
- Католически храм (Полуразрушен и не се стопанисва)  
- Многофункционална зала 
- Здравна служба (Нуждае се от ремонт)  

В селото има три хранителни магазина и едно кафене. Уличното осветление е в сравнително 
добро състояние. Улиците са в много лошо състояние и голяма част не са асфалтирани. 
Тротоарите като цяло липсват или са разрушени. Липсва поддръжка на парковите площи. 
Водоснабдителната мрежа дава чести аварии, а канализация липсва.  

Здравните услуги жителите на село Зорница се осигуряват от личен лекар сва пъти 
седмично. 

Основните доходи на населението са от земеделието. В селото няма действащи 
предприятия.  

Приоритетни проекти и дейности за с. Зорница до 2027 г. са: 
- Ремонт на уличната  и водоснабдителната мрежа; 
- Откриване на кухня за социален патронаж; 
- Изграждане на еко-пътека за селски и еко туризъм. 
с. Загорци 
Жителите на с.Загорци към 2020 г. са 340, от тях има 50 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство и църква. Двете сгради се нуждаят от 
частични ремонти. В селото има един хранителен и един смесен магазин. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Уличното осветление и 
водоснабдителната мрежа се нуждаят от ремонт.   

Здравните услуги в село Загорци се осигуряват от личен лекар в селото. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство. В селото има действаща 

земеделска кооперация.  
Приоритетни проекти и дейности за с. Загорци до 2027 г. са: 
- Частични ремонти на уличната и обновяване на водоснабдителната мрежа.    
с. Кубадин 
Жителите на с.Кубадин към 2020 г. са 65, от тях има 4 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство, църква, читалище и здравна служба. 
Функционира един смесен магазин. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Уличната и водоснабдителна 
мрежа се намират в изключително амортизирано състояние Уличното осветление е 
функциониращо.   

Здравните услуги за жителите на село Кубадин се предоставят от личен лекар веднъж 
седмично. Основните доходи на населението са от пенсии.  

Приоритетни проекти и дейности за с. Кубадин до 2027 г. са: 
- Частични ремонти на уличната и водоснабдителната мрежа.    
- Ремонт на църква; 
- Ремонт на читалище. 
с. Кирово 
Жителите на с.Кирово към 2020 г. са 25, от тях има 5 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство и църква. Двете сгради са в 
сравнително добро техническо състояние. В селото няма магазини, заведения и места за 
настаняване.  
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Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Основен проблем е състоянието 
на уличната и водоснабдителна мрежа, които се нуждаят от основен ремонт. Уличното 
осветление също не е в добро състояние.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят от личен лекар. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство. В селото няма действащи 

предприятия.   
Приоритетни проекти и дейности за с. Кирово до 2027 г. са за развитие на селския 

туризъм.  
с. Момина Църква 
Жителите на с.Момина църква към 2020 г. са 160, от тях има 10 деца и младежи на възраст 

до 18 години. В селото основни обществени сгради са кметство, църква и читалище. Трите сгради 
се нуждаят от частичен или цялостен ремонт. В селото функционират два хранителни магазина.  

Енергийната мрежа е в добро състояние. Основен проблем е състоянието на уличната и 
водоснабдителна мрежа, които се нуждаят от основен ремонт. Необходим е частичен ремонт на 
уличното осветление. Съобщителната мрежа е неизградена. Необходимо е подобряване на 
покритието и възможности за ползване на интернет.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят от личен лекар два пъти седмично. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство. В селото няма действащи 

предприятия.   
Приоритетни проекти и дейности за с. Момина църква до 2027 г. са: 
- Подобряване състоянието на уличната мрежа.  
с. Малина 
Жителите на с.Малина към 2020 г. са 60, от тях има само 2 деца на възраст до 18 години. В 

селото единствена обществена сграда е кметството, което се нуждае от цялостен ремонт. Към 
момента функционира един хранителен магазин и едно кафене.  

Енергийната мрежа е в добро състояние. Основен проблем е състоянието на 
водоснабдителна мрежа, която се нуждае от основен ремонт. Канализация няма Уличното 
осветление е в задоволително състояние.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят от личен лекар в град Средец. 
Основните доходи на населението са от пенсии. В селото няма действащи предприятия.   
Приоритетни проекти и дейности за с. Малина до 2027 г. са: 
- Ремонт сградата на кметство и пенсионерски клуб 
с. Орлинци 
Жителите на с.Орлинци към 2020 г. са 385, от тях има 126 деца и младежи на възраст до 

18 години. Основните обществени сгради са следните:  
- Кметство (Необходим е частичен ремонт)  
- Училище (В добро състояние)  
- Детска градина (Необходим е частичен ремонт)  
- Църква (Необходим е частичен ремонт)  
- Читалище (Сградата е в добро състояние)  
- Здравна служба (Необходим е основен ремонт)   
В селото функционира един хранителен магазин и едно кафене. 
Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в добро състояние.  
Основните проблеми са свързани с лошото състояние на уличната мрежа. С изключение 

на главната улица в селото, всички останали улици се нуждаят от цялостен ремонт.    
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Основните доходи на населението са от селско стопанство, дърводобив, социални помощи 
и пенсии. Единствено работещо предприятие е „Про-агро“ ООД.  

Здравните услуги се осигуряват от личен лекар, който веднъж седмично посещава 
населеното място. Здравен медиатор осигурява достъп до здравни услуги на населението от 
малцинствените групи.  

Приоритетни проекти и дейности за с. Орлинци до 2027 г. са: 
- Ремонт на детска сградина; 
- Подобряване състоянието на уличната мрежа. 
с. Проход 
Жителите на с.Проход към 2020 г. са 35, от тях няма деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство, църква и здравна служба. Всички 
сгради са в сравнително добро техническо състояние. В селото има един хранителен магазин и 
една къща за гости. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Като цяло всички елементи на 
техническата инфраструктура са в задоволително състояние. Основен проблем е екологичното 
състояние и конкретно речното корито, което и изцяло замърсено с битови отпадъци. 

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят от медицински работник. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство. В селото няма производствени 

предприятия.  
Приоритетни проекти и дейности за с.Проход са ремонт на парк в селото, възстановяване 

на две чешми и ликвидиране на локални замърсявания. 
с. Пънчево 
Жителите на с.Пънчево към 2020 г. са 30, от тях няма деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство и църква. Двете сгради са в 
сравнително добро техническо състояние. В селото има един хранителен магазин. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Основен проблем е състоянието 
на уличната. Съобщителната мрежа е неиградена и липсва интернет.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят в град Средец. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство и пенсии. В селото няма 

производствени предприятия.  
Приоритетни проекти и дейности за с.Проход са:  
- Частичен ремонт на улична мрежа; 
- Ремонт и саниране на кметство. 
с. Росеново 
Жителите на с.Росеново към 2020 г. са 27, от тях няма деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основни обществени сгради са кметство и църква. Двете сгради са в отлично 
техническо състояние. В селото няма хранителни магазини и търговски обекти. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Като цяло всички елементи на 
техническата инфраструктура са в задоволително състояние.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят в град Средец. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство и пенсии. В селото няма 

производствени предприятия.  
с. Радойново 
Жителите на с.Радойново към 2020 г. са 34, от тях има само едно дете. В селото 

единствена обществена сграда е кметство, което се намира в добро състояние. Сградите на бивше 
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училище, на читалището и църквата са в много лошо състояние. В селото няма хранителни 
магазини и други търговски обекти. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Основен проблем е състоянието 
на уличната и водоснабдителна мрежа и уличното осветление.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят в град Средец. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство и пенсии. В селото няма 

производствени предприятия.  
Приоритетни проекти и дейности за с.Радойново са:  
- Благоустрояване на централната част на селото;  
- Почистване и поддръжка на гробищен парк. 
с. Светлина 
Жителите на с.Светлина към 2020 г. са 170, от тях има 19 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото живеят 30 чужденци. Основните обществени сгради са следните:  
- Кметство (В добро състояние)  
- Църква (В добро състояние)  
- Читалище (В добро състояние)  
В селото функционира един хранителен магазин. 
Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в добро състояние.  
Основните проблеми са свързани с лошото състояние на уличната и водоснабдителна 

мрежа. Канализация не е изградена.    
Основните доходи на населението са от пенсии. Няма функциониращи предприятия.  
Здравните услуги се осигуряват от личен лекар, който веднъж седмично посещава 

населеното място. Здравен медиатор осигурява достъп до здравни услуги на населението от 
малцинствените групи.  

Приоритетни проекти и дейности за с. Светлина до 2027 г. са: 
- Ремонт на главни улици в селото; 
- Благоустрояване на централна част на населеното място; 
- Ремонт на мост. 
с. Сливово 
Жителите на с.Сливово към 2020 г. са 76, от тях има 16 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото единствена обществена сграда е кметството, което не е в добро състояние. Не 
функционират хранителни магазини и търговски обекти.  

Енергийната мрежа е в добро състояние. Състоянието на улиците и водоснабдителната 
мрежа налагат нужда от частични ремонти. Канализация няма Уличното осветление е в 
задоволително състояние. Съобщителна мрежа почти липсва. 

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят от личен лекар в град Средец. 
Основните доходи на населението са от пенсии. В селото няма действащи предприятия.   
Приоритетни проекти и дейности за с. Сливово до 2027 г. са: 
- Ремонт сградата на кметство; 
- Частичен ремонт на улична мрежа; 
- Ремонт на водоснабдителна система. 
с. Синьо камене 
Жителите на с.Синьо камене към 2020 г. са 19, от тях има три деца. В селото единствена 

обществена сграда е кметство, което се нуждае от основен ремонт. Сградите на бивше училище, 
църква и здравна служба са почти разрушени. В селото няма хранителни магазини и други 
търговски обекти. 
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Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Основен проблем е състоянието 
на водоснабдителна мрежа, което често води до аварии и спиране на водоподаването за дълъг 
период.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят в град Средец. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство и пенсии. В селото няма 

производствени предприятия.  
Приоритетни проекти и дейности за с.Синьо камене са:  
- Подобряване състоянието на водоснабдителната мрежа;  
- Ремонт на кметство. 
с. Суходол 
Жителите на с.Суходол към 2020 г. са 95, от тях има 9 деца и младежи на възраст до 18 

години. В селото основна обществена сграда е кметството, което е в относително добро 
състояние. Функционира един хранителен магазин и един павилион за пакетирани стоки.  

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Уличното осветление е в 
задоволително състояние. Като цяло всички елементи на техническата инфраструктура са във 
функционално състояние. Канализация няма.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят от личен лекар, който посещава 
селото два пъти в месеца. 

Основните доходи на населението са от пенсии. Основно предприятие в селото е 
„Агрокорн“ ЕООД.   

Приоритетни проекти и дейности за с. Суходол до 2027 г. са: 
- Ремонт на път Русокастро - Суходол; 
- Ремонт на църква или изграждане на малък параклис. 
с. Тракийци 
Жителите на с.Тракийци към 2020 г. са само 4 човека – единствено възрастни хора. В 

селото единствена обществена сграда е кметството, което е в добро състояние. Липсват 
хранителни магазини и търговски обекти. 

Енергийната и съобщителна мрежа са в добро състояние. Като цяло всички елементи на 
техническата инфраструктура са в задоволително състояние.  

Здравните услуги за жителите на селото се предоставят в град Средец. 
Основните доходи на населението са от селско стопанство и пенсии. В селото няма 

производствени предприятия.  
с . Факия 
Жителите на с.Факия към 2020 г. са 260, от тях има 20 деца и младежи на възраст до 18 

години. Основните обществени сгради са следните:  
- Кметство (Необходим е ремонт)  
- Училище (В  добро състояние) 
- Детска градина (В добро състояние) 
- Църква (Необходим е ремонт)  
- Читалище (Необходим е ремонт)  
- Здравна служба (В добро състояние) 
В селото функционират три хранителни магазина и една къща за гости. 
Енергийната и съобщителна мрежа и уличното осветление са в добро състояние.  
Основните проблеми са свързани с лошото състояние на водоснабдителна мрежа. 

Канализация не е изградена.    
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Основните доходи на населението са от пенсии и земеделие. Няма функциониращи 
предприятия.  

Здравните услуги се осигуряват от медицинско лице, което работи ежедневно в Здравната 
служба и личен лекар, който посещава селото веднъж в седмицата.   

Приоритетни проекти и дейности за с.Факия до 2027 г. са: 
- Частичен ремонт на улици в селото; 
- Основен ремонт на водоснабдителна мрежа. 
В процеса на разработване на ПИРО бяха проведени пет он-лайн фокус групи по следните 

теми: 
- Образование, култура, младежки дейности и спорт; 
- Здравеопазване, социални дейности и пазар на труда; 
- Местно икономическо развитие и туризъм; 
- Благоустройство, инфраструктурно развитие и опазване на околната среда; 
- Развитие и обновяване на малките населени места на територията на общината. 
Участниците бяха определени от изготвен от Община Средец списък на заинтересованите 

страни. Всяка фокус група се състоеше от 10 до 15 участника. На респондентите беше изпратена 
аналитичната част на ПИРО с предложенията за визия, цели, приоритети и зони за въздействие и 
презентация с резюме на документа. Участниците във фокус-групите върнаха попълнени 
формуляри за обратна връзка, в които споделяха своите мнения и предложения за съдържанието 
на ПИРО. От проведените фокус – групи бяха получени следните предложения за проекти и 
дейности, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана: 

- Ремонт и обновяване на пътната инфраструктура в общината. 
- Ремонт и обновяване на уличната мрежа в населените места на общината. 
- Ремонт, саниране и модернизация на сградния фонд на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.  
- Проекти за обновяване на спортните съоръжения в училищата и ремонт и 

модернизация на откритите спортни площадки. 
- Изграждане на спортни площадки, физкултурни салони и комбинирани игрища в 

детските градини. 
- Привличане на млади лекари-специалисти за работа в общината. 
- Закупуване на съвременна медицинска техника и апаратура за диагностика. 
- Провеждане на курсове/обучения по публична администрация и административно 

право за кметове на села, кметски наместници и служители на администрацията, за да 
са компетентни по актуалното, действащо законодателство в сферите им на 
компетентност. 

- Привличане на инвеститори и създаване на работни места, включително в областта на 
ИКТ за задържане на млади, образовани хора в общината. 

- Провеждане на курсове и обучения за създаване и повишаване на дигиталните умения 
на населението, включително в малките населени места. 

- Популяризиране и опазване на културно-историческото материално и не материално 
наследство в община Средец. 

- Популяризиране на община Средец като туристическа дестинация в Западна Странджа 
планина 

- Подобряване управлението на отпадъците и недопускане образуването на 
нерегламентирани сметища. 

- Ремонт и обновяване на Дом за стари хора „Бялата лястовица“. 
- Благоустрояване цетрове и площади на по-големите села в общината. 
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- Изграждане на малки биоферми и стопанства, произвеждащи биопродукти. 
- Развиване на целенасочена местна политика за преодоляване на демографската криза в 

община Средец, насочена към подобряване на инвестиционната среда, създаване на 
работни места и осигуряване на достатъчно високи доходи, които да привлекат и 
задържат младите хора. 

9. Комуникационен механизъм при изпълнение на ПИРО 

Комуникационният механизъм служи за осигуряване на наблюдение, контрол, 
информация, отчетност и прозрачност относно изпълнението на ПИРО, постигнатите резултати и 
използваните финансови ресурси по програмата за реализация на плана. Принципът на 
партньорство и сътрудничество с представителите на различните групи заинтересовани страни 
следва да се прилага в рамките на целия процес на изпълнение на плана до неговото финално 
отчитане с последваща оценка.  

Обществеността следва да бъде информирана за начина на изпълнение на мерките от 
програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са били изразходвани 
финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на програмата за реализация на 
ПИРО. Гражданите имат възможност да участват в изпълнението на плана като партньори на 
администрацията или чрез реализацията на техни частни бизнес и социални проекти  

Комуникационният механизъм предвижда мерки за комуникация, информация и 
включване на заинтересованите страни и партньорите в процесите на изпълнение, отчитане и 
актуализация на ПИРО. 

Предвиждат се следните мерки: 
1. Ежегодна комуникация по електронна поща с представителите на заинтересованите страни и 

партньорите за получаване на обратна връзка и информация за техните проекти, дейности и 
инвестиции през годината, допринасящи за изпълнението на ПИРО; 

2. Ежегодно публикуване на годишните отчетни доклади за наблюдение изпълнението на 
ПИРО; 

3. Провеждане на годишна среща /през месец април всяка година/ с партньорите и 
заинтересованите страни за представяне и обсъждане на Годишния отчетен доклад за 
наблюдение изпълнението на ПИРО; 

4. Публикуване на сайта на Общината и обсъждане с партньорите и заинтересованите страни на 
доклада за междинна оценка на ПИРО; 

5. Събиране на данни и информация от привлечените партньори и заинтересовани страни за 
идентифициране на нови проблеми и генериране на идеи за актуализация на ПИРО, при 
необходимост. 

Комуникационният механизъм предвижда постоянна комуникация с медиите за 
популяризиране на всички изпълнявани проекти и дейности от програмата за реализация на 
ПИРО. Журналисти ще бъдат канени на всички годишни срещи и обсъждания на докладите за 
изъпълнение на ПИРО. В медиите ще се публикуват резюмета на докладите за годишна и 
междинна оценка на плана, за да се информира обществеността за постигнатия напредък в 
изпълнението му. 
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ЧАСТ ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД - ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Приоритетните зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) на 
територията на общината се определят на база на резултатите от социално-икономическия анализ 
и анализа на силните и слабите страни, както и на потенциалите за развитие. В тези зони основно 
ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, проектите и дейностите предвидени в 
програмата за реализация на ПИРО.  

Зона за прилагане на интегриран подход/въздействие е пространствено обособена 
територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или 
етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове. Зоните за 
въздействие се определят на базата на общи характеристики на определена територия и/или общи 
проблеми или потенциали за развитие.  

Зоните за въздействие могат да бъдат както части от територията на общината с конкретно 
функционално предназначение (например зони с преобладаващи административни/публични 
функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с 
преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност и т.н.), така и други специфични 
обособени територии с идентични характеристики или собствен потенциал за развитие 
(например зони с потенциал за коопериране със съседни общини).  

За община Средец са препоръчителни зони за въздействие със специфични 
характеристики, които могат да представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват 
територии от урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални зони в град 
Средец), но могат да се отнасят и до всеки вид населено място или част от територията на 
общината, както и да включват части от съседни общини, при необходимост. 

Определянето на зоните за въздействие на ПИРО е пряко обвързано с Общия устройствен 
план на община Средец (ОУПО) и отредените в него територии за приоритетна реализация. 

Бъдещето на община Средец зависи от демографското състояние и обитаване на 
територията. Демографското й развитие е подобно на повечето общини, разположени в селските 
планински райони на страната. Налице е тенденция на намаляване на броя на населението, която 
е резултат от отрицателен естествен и механичен прираст. Половината от населените места са без 
перспективи за естествено възпроизводство на населението. Основен приоритет в периода до 
2027 г. е задържането на трудоспособното население и привличане на квалифицирани кадри, чрез 
стратегии за насърчаване на инвестициите, иновациите и предоставяне на добра икономическа и 
социална среда за живеене. 

В регионален мащаб всички селища от Община Средец са поставени в позицията на 
периферни и полу-периферни, слабо урбанизирани територии. Транспортната достъпност на 
населените места се осигурява чрез система от републиканска и общинска пътна мрежа. За да се 
подобри достъпа до населените места е необходимо подобряване състоянието на пътищата в 
цялата община. По отношението на техническата инфраструктура от основно значение е 
рехабилитацията, доизграждането и поддържането на качествени комуникационни трасета, които 
от своя страна да се синхронизират с развитието на логистични, складови и производствени зони. 
От ключово значение е развитието на телекомуникациите, разширяване на достъпа до 
високоскоростни и мобилни широколентови мрежи високоскоростни оптични връзки и 
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повишаване на компютърните умения на хората и способностите за работа в дигитални 
пространства.  

Инвестициите в селското стопанство, биоземеделието, отдиха и туризма във всичките му 
разновидности и развитието на традиционните промишлени производства ще допринесе да се 
обхване целия ресурс и потенциал за бъдещо икономическо развитие в общината. Близостта до 
крупния икономически и административен център Бургас и множество черноморски курорти 
гарантира пазар на местните земеделски продукти. Трансграничното географско положение на 
общината е възможност за засилване на индустриалните и търговско-икономически връзки с 
Република Турция. По линия на трансграничното сътрудничество са реализираниредица проекти 
с общини от съседните държави и общината разчита да продължи активно да развива това 
сътрудничество и в бъдеще. 

С оглед на горното в ОУПО Средец са заложени територии и мероприятия за приоритетна 
реализация, които следва да се имат предвид при определяне зоните за въздействие на ПИРО. 

Функционално-йерархичната структура на мрежата от населените места в общината се 
формира на базата на пет групи фактори:  

 демографско състояние;  
 административни функции;  
 икономическо развитие;  
 степен на развитие на социалната инфраструктура;  
 развитие на туристическата инфраструктура.  

Отчитайки комплексното действие на горепосочените фактори и от натрупването на 
обслужващи функции (съответно на обекти на социалната инфраструктура) се обособява и 
йерархически обвързана система от селищно-обслужващи центрове.  

Основен обслужващ център в общината е гр. Средец, в който е локализирана 
социалнаинфраструктура, за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата 
община. По-големият брой потребители в гр. Средец и функциите му на обслужващ център – в 
сферата на образованието, болничната и извънболничната помощ, културата, административните 
дейности, търговските функции и др. са основният фактор за концентрация на обслужващи 
дейности и на свързаната с тях социална инфраструктура и в перспектива. 

С функции на вторичен обслужващ център в общината се явяват: с. Дебелт, с. Факия и с. 
Загорци.  

Към настоящия момент в гр. Средец е концентриран основният демографски и 
икономически потенциал на общината. Тук са съсредоточени и повечето обекти за 
общественообслужване на населението: средното общообразователно училище, първичната 
испециализирана лечебна помощ, структурите на местната власт и на правоохранителната 
система. 

След него в йерархията на селищната мрежа се нареждат трите кметства: Дебелт, Загорци 
и Факия. Те притежават относително съхранена демографска жизненост и изпълняват ролятана 
опорни селища в общината. Поради тази причина в тях са локализирани детските заведения и 
училищата, които към този момент функционират на територията на общината (става въпрос 
само за обектите на образованието, които са разположени извън общинския център). И в трите 
села има по една детска градина и по едно основно училище. 

В останалите населени места в община Средец развитието на обектите на социалната 
инфраструктура е на значително по-ниско ниво. Те са представени предимно от магазини за 
хранителни стоки и заведения за хранене (кръчми). Те задоволяват единствено потребностите на 
населението от базово ежедневно обслужване. През последните години, във връзка с развитието 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

150 
 

на туристическата дейност, в някои от населените места в общината са разкрити нови хотелски и 
туристически комплекси със съответните обслужващи обекти към тях (кафета,барове, механи, 
ресторанти). 

Общият устройтвен план на община Средец разделя селищата на 4 основни групи: 
І-ва група: Селища с предложения за устройствена намеса: град Средец и селата Факия, 

Голямо Буково, Загорци, Дебелт и Малина. 
За град Средец се предлагат следните устройствени намеси: 
1. Разширяване на северната промишлена зона в западна и източна посоки; 
2. Проектиране на нови производствени терени, разположени източно от ГП- 79 
Бургас – Средец – Елхово; 
3. Специалният терен, разположен западно от града е преотреден за нискоетажно 
индивидуално жилищно стоителство (Жм1) 
4. Усвоените терени от ромското население, разположени югозападно от града се 
предлага да се отредят за нискоетажно обитаване (Жм1) 
5. Терените, разположени между града и река Средецка, се предлагат за 
разширяване на градския парк ( Зсп ). 
6. Територията на кариерата за строителни материали е предвидена за 
рекултивация, след приключване на нейната експлоатация; 
7. Специалният терен, разположен в горската зона, южно от града се предлага за 
курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок); 

ІІ-ра група: Селища с характерна неправилна улично-квартална структура,която се 
запазва в действащите улично- регулационни планове; В тази група попадат селата Вълчаново, 
Светлина, Граничар, Росеново, Варовник, Богданово и Момина Църква. 

ІІІ–та група. Селища с характерна неправилна улично-квартална структура, която не се 
запазва в действащите улично-регулационни планове. В масовия случай тези планове са 
изработвани преди Втората световна война от средни техници, без топографска основа и без 
отчитане на възрожденския характер на селищата. В тази група са селата Долно Ябълково и 
Горно Ябълково, Радойново и Пънчево. Те се нуждаят от устройствена защита по линия на ЗКН, 
което е отразено в съответните схеми. 

ІV–та група. Селища, които не се нуждаят от устройствена намеса на ниво ОУПО. В тази 
група са селата: Синьо камене, Дюлево, Суходол, Бистрец, Сливово, Проход, Орлинци, Граничар 
и Белила. 

Съгласно чл. 7 от ЗУТ и чл. 4 от НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, могат да бъдат определени 
следните зони: 

 За жилищни функции; 
 За обществено обслужващи функции; 
 За производствени дейности; 
 За складови дейности; 
 За рекреационни, курортни и вилни зони; 
 За озеленяване, паркове и градини; 
 За изолационно озеленяване; 
 За спорт и атракции; 
 За комунално обслужване и стопанство; 
 За обработваеми земи –ниви; 
 За обработваеми земи –трайни насаждения; 
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 За необработваеми земи; 
 За гори; 
 За горски земи; 
 За водни площи; 
 За транспорт и комуникации; 
 За техническа инфраструктура; 
 За защитени зони по Директивите за местообитанията и птиците (НАТУРА 2000); 
 За защитени територии по Закона за защитените територии; 
 За територии за природозащита; 
 За територии на недвижимото културно наследство; 
 За защитени територии за опазване на културното наследство; 
 За територии за възстановяване и рекултивация. 

Съгласно Наредба №7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии: 

- Жилищните територии обхващат части от населеното място, в които са обединени 
урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за жилищно застрояване.  

- В територии за обществено-обслужващи функции се разполагат обектите за 
обществено обслужване, които осигуряват следните видове дейности: 

1. образование; 
2. здравеопазване и социални грижи; 
3. култура; 
4. религия; 
5. административни услуги; 
6. търговия, обществено хранене и битови услуги; 
7. други обществено-обслужващи дейности. 
- Териториите за производствени и складови дейности са предназначени за устройство 

и застрояване предимно със сгради и съоръжения за производствени и складови дейности.  
- Територии за рекреационни,  курортни и вилни зони  се обособяват като  устройствени 

зони в границите на населените места и селищните образувания или извън тях и се определят 
съгласно следните разновидности: курорт; • ваканционно селище; • вилна зона; • други рекреации 
(голф селища, аквапаркове, дисниленд и други). 

- Територии за озеленяване, паркове и градини - зелената система включва 
обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, 
извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, защитни 
насаждения и разсадници. 

- Територии за спорт и атракции - разполагат се в населените места и в крайселищната 
им територия. Обекти за спорт и атракции, освен в тези територии, могат да се разполагат същои 
в териториите за жилищни функции, озеленени територии и зони за рекреационни дейности. 

- Земеделски територии – включват необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, 
оврази и други), обработваеми земи – ниви (ниви, зеленчукови градини,ливадии други) и 
обработваеми земи –трайни насаждения(овощни градини, лозя и други). 

- Горски територии - конкретното предназначение на поземлените имоти в горските 
територии биват два вида – гори (дървопроизводителни гори, защитни гори, рекреационни гори и 
други) и горски земи (поляни, земи, заети от храсти, скали и други). 
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- Територии, заети от води и водни обекти - териториите за водни площи обхващат 
естествени и изкуствени водни обекти - реки, канали, езера и язовири. 

- Територии за транспорт и комуникации - Тези територии включват обекти и 
съоръжения на транспорта и комуникациите: пътища и улици, гаражи и паркинги, автогари, 
летища, пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътекии плацове, станции на 
въжени линии, яхтени пристанища и други. 

- Територии за техническа инфраструктура - Териториите за техническа 
инфраструктура обхващат такива за водоснабдителни, канализационни, енергийни, 
хидромелиоративни съобщителни и други мрежи и съоръжения. 

В ОУПО на община Средец са заложени следните видове устройствени територии и зони: 
- Жилищни територии - устройствени зони тс малка и със средна височина на застрояване; 
- Територии за обществено обслужване; 
- Производствени територии; 
- Територии за рекреационни дейности; 
- Територии за спорт и развлечения; 
- Озеленени територии; 
- Терени за техническата инфраструктура; 
- Горски и земеделски територии; 
- Смесени териториии; 
- Нарушени територии з възстановяване и рекултивация; 
- Територии със специално предназначение /за обекти на сигурността и отбраната/; 
- Защитени територии и защитени зони, включително за опазване на културното 

наследство. 
Описаните в ОУПО територии и устройствени зони, дефинират географското 

разположение на зоните за въздействие на ПИРО. 
В ПИРО, за разлика от ОУПО могат да бъдат обособени неограничен брой зони за 

въздействие, но от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни, които имат най-голям 
потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината в бъдеще.  

Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален 
ефект за населението и територията с ограничените ресурси, с които разполага Община Средец. 
Това е особено необходимо, тъй като изпълнението на отделни мерки в различни части от 
общината без ясна обвързаност между тях представлява само временно задоволяване на 
конкретна нужда, но не оказва въздействие върху цялостното развитие на общината.  

Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите извън тях, 
а по-скоро е отражение на идентифицираните при анализа територии с най-голям специфичен 
потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да бъдат ограничен брой и така подбрани, че 
тяхното развитие да може в най-голяма степен да повлияе върху развитието на цялата община. 
Размерът на конкретната зона не се ограничава като площ, но за по-голяма по размер зона, са 
необходими мотиви и доказателства за необходимостта от обхващането на съответната 
територия, включена в обхвата на зоната. 

В резултат на идентифицираните с анализите нужди, проблеми и потенциали за 
развитие и предвижданията на ОУПО в ПИРО на община Средец за периода 2021-2027 г. се 
определят следните 6 /шест/ типови зони за въздействие: 

 Зони с обществено-обслужващи/ публични функции; 
 Зони с жилищни функции; 
 Зони за производствени и складови дейности; 
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 Зони за селско и горско стопанство; 
 Зони за техническа инфраструктура; 
 Зони за озеленяване, туризъм, спорт и отдих. 

Всяка от зоните за въздействие е придружена от зони на влияние, в които в резултат на 
прилагане на интегриран подход, чрез проектите и дейностите в ПИРО ще настъпят съществени 
подобрения в качеството на средата и ще се повиши инвестиционният интерес. Зоните на 
влияние са териториално близки на зоните за въздействие и образуват стабилна глобална 
структура, покрита от интеграционни политики. Същевременно седемте типови зони за 
въздействие имат свързани ефекти спрямо глобалната общинска структура. Те са близки, често 
преплетени и това усилва влиянието на интервенциите, както върху ключовите елементи, така и 
върху цялата територия. 

Характеристиката и обхвата на приоритетните зони за въздействие са следните: 
- Зони с обществено-обслужващи/ публични функции 
Тези зони обхващат централната градска част на гр. Средец и централните части на селата 

Загорци и Факия, в които са разположени сградите на кметства, училища, детски градини, църкви 
и читалища. Освен всички административни функции в тези зони са съсредоточени 
децентрализираните органи, местното самоуправление, правното обслужване, здравеопазването, 
социалните, културните и образователни институции, пощенски клонове, офиси на банки, 
търговски обекти и почти всички обществени услуги на територията на общината. Село Дебелт е 
с приоритет на икономически опорен център на гр. Средец и ще бъде приоритизирано като зона 
за производствени дейности. 

Отчитайки броя на населението, натовареността с административни и обслужващи 
функции, географското разположение спрямо общинския център, траспортния достъп и други 
фактори за община Средец можем да определим следните 3 /три/ приоритетни зони с 
преобладаващи обществено-обслужващи/административни и публични функции: 

- Североизточна административна зона – гр. Средец с обхват на влияние с. Белила, с. 
Дебелт, с. Драчево, с.Дюлево, с. Проход с. Пънчево, с. Росеново и с. Светлина.  

- Северозападна адинистративна зона - с. Загорци с обхват на влияние с. Бистрец, с. 
Драка, с. Зорница, с. Кубадин, с. Малина, с. Радойново, с. Суходол и с. Орлинци. 

- Южна административна зона – с. Факия с обхват на влияние с. Белеврен, с. 
Богданово, с. Варовник, с. Вълчаново, с. Голямо Буково, с. Горно Ябълково, с. Гранитец, с. 
Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. Синьо камене, с. Сливово и с. 
Тракийци. 

За да се постигне балансирано териториално развитие на община Средец, в тези 
административни зони трябва да се инвестира за подобряване на инфраструктурата и развитие на 
обслужващите функции и обществени услуги, интегрирано с технологично обновяване, модерно 
оборудване, компютъризация, подобряване на образователното равнище и квалификацията на 
човешките ресурси и разширяване на достъпа до он-лайн услуги.  

Приоритетната зона за въздействие с публични функции -  Североизточна 
административна зона – гр. Средец обхваща централната градска част, в която е силно 
концентрирано предоставянето на публични услуги, чрез сграден фонд с административни и 
обществени функции, наличие на социални и културни институции, църкви, болница и 
съоръжения с общоградско значение. В зоната попадат хотели, ресторанти, кафенета, търговски 
обекти и общински пазари, което предполага комплексното й развитие. Инвестициите в тази зона 
ще повлияят положително на населението на цялата община, приоритетно на град Средец и на 
селата в обхвата на зоната - с. Белила, с. Дебелт, с. Драчево, с.Дюлево, с. Проход с. Пънчево, с. 
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Росеново и с. Светлина (9 населени места с население общо 11753 души). В резултат на мерките, 
заложени в ПИРО те ще получат по-качествена среда на обитаване и ще имат достъп до по-добри 
административни, образователни, здравни, социални и културни услуги.   

Структурата на град Средец като средище на североизточната административна зона е 
типична за малките градове-центрове, като се проследява редуване на функциите обитаване, 
производство, обществено обслужване, неравномерно разположени в централната част на града и 
по периферията му.  

Основните характеристики на североизточната административна градска зона са: 
 Зоната е значима за цялото население на община Средец; 
 Зоната включва основните публични пространства – административни сгради, търговска и 

обслужваща инфраструктура; 
 В зоната са съсредоточени основните обществени услуги, предлагани в общината. 

На територията на зоната са идентифицирани проблеми свързани със: 
- Лошо състояние на техническата (предимно водопроводна) и транспортна 

инфраструктура; 
- Лошо състояние на част от сградния фонд за обществено обслужване (образователна, 

социална, културна, здравна, и административна инфраструктура); 
- Недостиг на квалифицирани кадри за предоставяне на обществени услуги; 
- Ограничени възможности за предоставяне на он-лайн услуги; 
- Ограничен капацитет и недостиг на кадри за институциите за социални услуги; 
- Липса на съвременно медицинско оборудване и на кадри за здравеопазването; 
- Потребност от подобряване на материално-техническата база в образованието; 
- Необходимост от допълнително адаптиране на профилираните паралелки и 

специалностите в средното образование към изискванията на местния пазар на труда.  
Направленията за въздействие на ПИРО в тази зона са: подобряване на водоснабдяването; 

енергийна ефективност и обновяване на сградния фонд (обществени и административни сгради), 
повишаване на образованието, подобряване на квалификацията и привличане на 
високообразовани кадри в администрацията, здравеопазването, социалните дейности и услуги; 
разширяване на обхвата на предлаганите здравни и социални услуги; предлагане на он-лайн 
административни услуги, повишаване на компютърните и цифрови умения на населението и др.  

Приоритетната зона за въздействие с публични функции -  Северозападна 
административна зона - с. Загорци, обхваща централната част на селото, където има 
концентрация на публични функции с висока обществена значимост и са разположени сградите 
за административни, образователни, културни и други обществени услуги. Инвестициите в тази 
зона ще повлияят положително и на населението на селата: с. Бистрец, с. Драка, с. Зорница, с. 
Кубадин, с. Малина, с. Радойново, с. Суходол и с. Орлинци (9 населени места с население общо 
1413 души). В резултат на интервенциите те трябва да получат по-качествена среда на обитаване 
и да имат достъп до по-добри обществени услуги.   

Основните характеристики на зоната са: 
- Естествен опорен административен център на гр. Средец в северозападна посока; 
- В зоната функционират училища и детски градини; 
- През зоната преминава главен път – II–53 „Ямбол – Средец“; 
- Административния център на зоната – с. Загорци има потенциал за интегрирано 

обновяване и развитие като опорен център за изнесени обществени функции, дейности 
и услуги. 

На територията на зоната са идентифицирани проблеми свързани със: 
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- Проблеми с водоснабдяването и нужда от подмяна на водопроводната мрежа; 
- Лошо състояние на сградата на кметството и църкавта; 
- Лошо състояние на уличната мрежа и тротоарите; 
- Ограничен достъп до он-лайн услуги. 
Направленията за намеси на ПИРО в тази зона са: подобряване на водоснабдяването; 

ремонт на улици и тротоари; енергийна ефективност и обновяване на сграден фонд (обществени 
и административни сгради), благоустрояване на публичните пространства. В зоната трябва да се 
въздейства и с т.нар. „меки мерки“ – повишаване на образованието и квалификацията на 
работната сила, осигуряване на достъп до здравни и разширяване обхвата на социалните услуги; 
предлагане на он-лайн административни услуги и повишаване на компютърните и цифрови 
умения на населението. 

Приоритетната зона за въздействие с публични функции -  Южна административна 
зона - с. Факия, обхваща централната част на селото, където са разположени обществените 
сгради и се осъществяват основните административни и обслужващи функции. В зоната има 
ресторант, кафенета и хранителни магазини. Инвестициите в тази зона ще повлияят положително 
и на населението на селата: с. Белеврен, с. Богданово, с. Варовник, с. Вълчаново, с. Голямо Буково, 
с. Горно Ябълково, с. Гранитец, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. 
Синьо камене, с. Сливово и с. Тракийци (15 населени места с население общо 1099 души). 

Основните характеристики на зоната са: 
- Естествен опорен административен център на гр. Средец в южна посока; 
- Зоната се утвърждава като туристически център и има изградени къщи за гости; 
-  В зоната функционират училище и детска градина. 
На територията на зоната са идентифицирани проблеми свързани със: 
- Лошо състояние на транспортната инфраструктура – улици и тротоари; 
- Лошо състояние обществени сгради; 
- Недостиг на квалифицирани кадри за предоставяне на обществени и туристически 

услуги; 
- Ограничени възможности за предоставяне на он-лайн услуги; 
- Лош обхват на мобилните оператори и слаба връзка с Интернет в някой махали. 
Направленията за намеси на ПИРО в тази зона са: подобряване облика на централната 

част на с. Факия; енергийна ефективност и обновяване на сграден фонд (обществени и жилищни 
сгради), подобряване на телекомуникациите и достъпа до Интернет; изграждане на вело-алеи, 
ски-писта и др. атракции за туристи. В зоната трябва да се въздейства и с т.нар. „меки мерки“ – 
повишаване на образованието, осигуряване на достъп до здравни и разширяване обхвата на 
социалните услуги; предлагане на он-лайн административни услуги и повишаване на 
компютърните и цифрови умения на населението. 

- Зони с жилищни функции 
Зоните с жилищни функции обхващат урбанизираните територии на град Средец и всички 

населени места в общината. Признакът за интегрираност на този тип зони е обхващане на 
проблемите на обитаването, отчитайки комплексното състояние на жилищната среда - степента 
на изграденост и състоянието на техническата и социална инфраструктура, качествата на 
жизнената среда.  

От устройствена гледна точка зоните с преобладаващи жилищни функции обхващат части 
от населеното място, които са обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени 
предимно за жилищно застрояване, като различните разновидности на жилищни устройствени 
зони се характеризират с определени параметри по отношение на тяхната площ в зависимост от 
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големината на населеното място и броя на неговите обитатели, характера и начина на 
застрояване, препоръчителната плътност на застрояване и усвояване, интензивност и необходима 
озеленена площ и т.н. Количествените и качествените характеристики на жилищния фонд в 
общината са отражение на социално-икономическите процеси. По-голямата част от жилищния 
фонд не отговаря на съвременните изисквания за енергийната ефективност. Сградният фонд е 
остарял и в недобро техническо състояние. Жилищните зони в град Средец имат проблеми по 
отношение на облагородяването на междублоковите пространства. В селата тези проблеми се 
изразяват в поддържането на дворовете и съществуващите зелени обществени площи между 
жилищните сгради. 

Основните характеристики и проблеми на зоната са следните: 
Основните типове пространствени структури на обитаване са интегрирани в улично-

кварталната структура с индивидуално застрояване, както и комплексно многофамилно 
застрояване, което се среща предимно в общинския център - гр. Средец. 

В селата основната жилищна единица е еднофамилна, нискоетажна в самостоятелен имот. 
Към имотите има прилежащ двор, в които обикновено се развиват стопански дейности. Има 
изградени допълващи сгради с функция на лятна кухня, гараж, склад за стопанския инвентар, 
помещения за отглеждане на домашни животни, съхранение на земеделска продукция. 

На територията на общинския център жилищните територии с преобладаващо комплексно 
застрояване и панелно строителство заемат 10.6% от общия брой жилищни сгради в общината. 
По-голяма част от тях изградени в град Средец. Те се състоят от многофамилни блокови 
структури, строени по индустриален способ през 70-те и 80-те години на XX-ти век, с 
междублокови пространства и предвидена квартална социална и инженерна инфраструктура. 

Жилищните квартали с предимно панелно комплексно застрояване на територията на 
общината са съсредоточени изцяло в град Средец. Тези комплекси се нуждаят от урбанистично 
преструктуриране и специфични форми на преобразяване и адаптиране към съвременните 
условия и изискванията за качество на жилищната среда. Изключително сериозен проблем са 
самите панелни жилищни блокове, поради лошите им експлоатационни, топлотехнически, 
шумоизолационни и естетически качества и амортизацията на инженерните инсталации. В тази 
връзка държавата провежда целенасочена политика по преструктуриране и обновяване на 
панелните комплекси и осигуряване на качествена среда за живеене. Основната цел на 
политиката е намаляване на количествата енергия за отопление и осигуряване на по-високи нива 
на енергийна ефективност. В град Средец по Националната програма за енергийна ефективност 
могат да бъдат санирани девет панелни жилищни блока. Две от регисрираните сдружения на 
собствениците вече с получили финансиране по програмата. 

Направленията за намеси на ПИРО в тези зони са: обновяване на жилищния фонд - 
саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни и еднофамилни 
жилищни сгради; облагородяване на междублокови пространства и обществени зелени площи 
между жилищните сгради в град Средец и селата.  
 - Зони за производствени и складови дейности 

Зоните за производствени и складови дейности обхващат индустриалните зони на град 
Средец и село Дебелт. За стопански дейности са подходящи и дворовете на бившите земеделски 
кооперации (АПК, ТКЗС) в покрайнините на населените места. 

Град Средец има пространствено обособени промишлени зони, разположени по 
дължината на основните комуникационни трасета – Ямболско шосе и Елховско шосе. 
Производствените зони са добре развити, има изоставени терени и възможност за уплътняване на 
функциите. ОУПО предвижда разширяване на северната промишлена зона в западна и източна 
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посоки и проектиране на нови производствени терени, разположени източно от ГП- 79Бургас – 
Средец – Елхово. Наличието на пътища с регионално и международно значение на територията 
на общината обуславят и развитието на складови и логистични центрове и зони. 

Основните характеристики и проблеми на зоните са:  
Съществуващата база на промишлеността към настоящия момента е ограничена. 

Основните производства са в металообработване, химическа и хранително-вкусова 
промишленост. По-големи обособени производствени зониима единствено около град Средец и 
с. Дебелт. Инфраструктурата във вътрешността на общината (особено южните и планински 
части) не е достатъчно развита, за да привлече инвестиции, поради липса на добра 
комуникативност и добре устроени свободни индустриални терени. Съществуват подходящи 
територии, на които могат да се обособят нови складови и производствени зони, в близост до 
главните пътни артерии. Наличната производствена материална база в самия град Средец също 
има потенциали за разширение. В по-малките населени места в общината е рентабилно 
развитието на селскостопански производства в границите на бившите селскостопански дворове и 
около тях с разширението им при необходимост. 

Направленията за намеси на ПИРО в тези приоритетни зони са: 
Залагане на подходящи мерки за насърчаване на инвестициите и привличане на 

инвеститори за изграждане на техническата инфраструктура и обособяване на подходящи терени 
за производствени и складови дейности. 

- Зони за селско и горско стопанство 
Тези приоритетни зони за въздействие обхващат землищата на почти всички населени 

места в общината с предназначение за нуждите на селското и горското стопанство. Запазването и 
развитието на аграрния характер на общината е сред приоритетите на ОУПО.  

Основната част от земеделските площи са разположени в северната равнинна част на 
общината в землищата на селищата Средец, Дебелт, Дюлево, Светлина, Загорци, Радойново, 
Зорница, Малина, Орлинци, Суходол, Драчево и частично на селата, ситуирани по течението но 
река Средецка: Белила, Проход, Бистрец, Кубадин. Те образуват най – голямата група земеделски 
терени, предназначени предимно за производство на зърнeни култури. Главно селище в тази 
група е общинския център гр. Средец Втората по площ земеделска територия , заема най 
югозападната котловинна част от общината и включва землищата на селата Факия, Момина 
Църква, Долно и Горно Ябълково.Главно селище , в тази група е Факия. Третата по площ 
земеделска територия е разположена в западната котловинна част на общината и включва 
землищата на селата Синьо камене, Гранитец, Сливово и Вълчаново. Най-голямо по територия 
село от тази група е Вълчаново. Общината има значителен потенциал за биологично земеделие, 
особено в полупланинските и котловинни територии. 

Основните характеристики и проблеми на зоните са: 
Отрасълът на селското стопантсво съществува при сравнително неизменен размер на 

поземления ресурс, който обаче е недостатъчно използваем по ред причини - намалено почвено 
плодородие, липса на селскостопанска техника, амортизиран сграден фонд и ниска технологияна 
производство, раздробяването на земеделската земя на многобройни маломерни парчета, негодни 
замеханизирана обработка. Почвено-климатичните условия по поречията на реките са 
благоприятни за развитието на зеленчукопроизводството, но по настоящем относителният му дял 
в община Средец е твърде малък. Основно се отглеждат краставици, домати и пипер, предимно за 
лични нужди. Традиционните земеделски култури за общината са трайните насаждения – сливи, 
ябълки, малини и лозя.  
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Възможност за съживяване на този подотрасъл е субсидирането на напоителни площи и 
съоръжения с цел стимулиране на производството и изграждане на малки преработвателни 
предприятия за вторична консервна преработка. 

Животновъдството е по-слабо развитият отрасъл на селското стопанство, като може да 
осигурява суровина за развитие на месопреработвателна и млекопреработвателна промишленост. 
В община Средец традиционно е застъпено говедовъдството, овцевъдството, козевъдството и 
птицевъдството. В последните години е повишен интересът и към пчеларството. Съществен 
проблем за развитието на животновъдството остават строгите хигиенни и 
ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти след присъединяването на 
страната към ЕС. Не на последно място сериозна пречка пред реализацията на местна 
животновъдна продукция се явяват и неизгодните, често прерастващи в нелоялни и монополни, 
взаимоотношения между продавачи, посредници и купувачи. 

Горите заемат една трета от територията на общината и се отличават с голямо 
разнообразие от иглолистна и особено широколистна растителност. В общинските гори ежегодно 
се извършват лесоустройствени дейности като почистване, почвоподготовка, залесяване и 
отглеждане на култури. С цел опазване на горите е извършено разделяне на горските територии 
на горскостопански райони и охранителни участъци. 

Горските площи са разположени предимно в източните части на територията на 
общината.В нея попадат землищата на селата Голямо Буково, Кирово, Белеврен, 
Граничар,Тракийци, Варовник, Богданово, Пънчево и  Росеново. 

Значителния горски фонд на общината е добра основа за развитие на дървообработващата 
промишленост. 

Горските територии са също подходящи за развитие на туризма.За изпълнение на тази цел 
е необходимо: 

• съгласуване на горскодобивната дейност с развитието на туристическите дейности и 
разработване на „Планове за устойчиво и многофункционално стопанисване на горите” (в 
зоните, където това се налага) за избягване на противоречието между дърводобива и 
туристическите дейности; 

• стимулиране на залесителни и ландшафтно-устройствени дейности, свързани с 
подобряване качествата на горите и природния пейзаж; 

• формиране на защитни и рекреационни гори, съгласно ЗУТ, в местата където това е 
необходимо; 

• стимулиране разкриване на нови и разширяване дейноста на съществуващи 
дървообработващи производства, ползващи местната суровина за производство на мебели, 
детски играчки и други екологични продукти; 

• насърчаване на комплексното използване на всички компоненти на дървесината, 
добивана в горските стопанства, включително и на отпадъчните продукти. 

Като цяло общината може да задоволява потребностите си от дърва за огрев и дървесина 
за строителни нужди. Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна 
дървесина, добива листников фураж от горите. Голяма част от пашата на добитъка се задоволява 
от горите. Допълнителни приходи за населението носи събирането на горски плодове и билки. 
Значението на горите е многостранно - използват се като строителна и технологична суровина, за 
водноохранни и противоерозионни функции. 

Направленията за намеси на ПИРО в тези приоритетни зони са: 
Развитие на малки и средни земеделски стопанства, насочени към биологично 

производство, ориентирано към туристическия пазар. Насърчаване развитието на млади фермери, 
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полупазарани стопанства, модернизация на земеделските стопанства, преработка на земеделски 
продукти, подобряване икономическата стойност на горите и други. Наличието на суровинна 
база в областта зеленчукопроизводството и овощарството предлагат добри възможности и за 
изграждане на цехове за преработка на плодове и зеленчуци, както и съоръжения за 
съхраняването им.  

Като много перспективно се очертава отглеждането на билки, етерично-маслени култури и 
гъби и създаване на съоръжения за съхранение и преработката им. Във връзка с благоприятните 
условия за развитие на лозарството в района в перспектива е взможно изграждането на 
производствени мощности за винопроизводство, което би разнообразило и туристическото 
предлагане. 

Изграждане на преработвателни предприятия, свързани с производството и преработката 
на селскостопанска продукция – оранжерии, сушилни за зърно, мелници, мандри и 
млекопреработвателни цехове, рафинерии и маслобойни, сушилни за подправки, цехове за 
замразяване, разфасоване, пакетиране и други подобни, тъй като суровините за тяхното 
производство са разположени в непосредствена близост. 

С оглед на добрите природни дадености и традиции в животновъдството перспективно е 
създаването на нови месо преработващи предприятия, отговарящи на всички необходими 
съвременни изисквания, включително биологични продукти /екологично чисти/. Има добри 
възможности за изграждане на млекосъбирателни пунктове, отговарящи на санитарно-
хигиенните условия. Пчеларството е подотрасъл с традиции и с нарастващи темпове на развитие, 
което предполага създаване на предприятие за обработка на мед и пчелни продукти. 

- Зони за техническа инфраструктура 
Тези зони включват терените за транспортно-комуникационна и техническа 

инфраструктура, разположени в отделни урегулирани поземлени имоти с обществено 
предназначение в границите на населените места и селищните образувания, или извън тях. В 
обхвата на тези приоритетни зони за въздействие попадат обекти и съоръжения на техническата 
инфраструктура (пътища, улици, тротоари, площади, водоснабдителни и канализационни мрежи, 
електроснабдяване, електронни и съобщителни мрежи и други). 

В обхвата на приоритетните зони за техническа инфраструктура попадат обекти и 
съоръжения на транспорта и комуникациите във и извън урбанизираните територии на селищата 
в община Средец: републикански и общински пътища, площади, улици, тротоари, паркинги, 
автогари, автоспирки, пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи и други. 

Основните характеристики и проблеми на зоните са: 
През територията на община Средец не преминават железопътни линии и е развита 

единствено пътната мрежа. В границите на общината пътната мрежа включва второкласни и 
третокласни Републикански пътища, които осигуряват връзките й с останалите центрове на 
развитие в областта и района, както и общински пътища, допълващи транспортното обслужване 
на населените места, провеждайки ежедневните комуникации между тях и осигуряващи лесен 
достъп на населението до административния център. Половината пътища от републиканската 
пътна мрежа на територията на община Средец се нуждаят от реконструкция, основен, среден 
ремонт или рехабилитация. Поради недостига на финансови средства за тяхното поддържане, в 
преобладаващата си част общинските пътищата също са в незадоволително състояние и се 
нуждаят от цялостно подобряване на експлоатационното им състояние и параметри. Лошата 
пътна инфраструктура затруднява транспортния достъп, икономическите и социални дейности в 
общинската територия и трябва да са сред приоритетите на ПИРО до 2027 г. 
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Предвижданията в част Прогноза на ОУПО Средец за транспортната инфраструктура са 
изцяло подчинени на подобряване на пътните връзки между населените места в общината с цел 
по-високо ниво на услугите между тях като се предвижда изграждането на нови четвъртокласни 
пътища и местни пътища.  

Уличната мрежа в града и селата на много места е силно амортизирана и се нуждае от 
ремонт и/или доизграждане. За изграждането и поддържането на уличната мрежа са необходими 
значителни финансови средства, но решаването на този проблем не е във възможностите на 
общинския бюджет. За това следва да се определят приоритетни зони за въздействие в най-
уязвимите участъци с най-голям пътнико-поток и население. 

Площадите, като елементи на транспортно-комуникационните зони, особено в селата на 
общината са в лошо техническо състояние и се нуждаят от ремонт и благоустрояване. 

Всички населени места са електрифицирани. На територията на общината има изградени 
мрежи за потребностите на населението от битов характер и за потреблението на 
промишлеността и производството. 

Състоянието на водоснабдителната система в повечето населени места е лошо и води до 
чести аварии и режим на водоподаването. 

През територията на общината преминават множество реки, които се нуждаят от редовно 
прочистване на деретата, укрепване и обезопасявне на речните брегове. 

Телекомуникациите в общината не са достатъчно добре развити. В по-отдалечените от 
общинския център населени места обхватът на мобилните оператори е слаб или липсва. Няма 
изградени оптични интернет връзки. Населението в селата е с ограничен достъп до комуникации 
и възможности за ползване на он-лайн услуги. 

Направленията за намеси на ПИРО в тези приоритетни зони са: 
Ремонт, реконструкция и обновяване на републикански, общински пътища, улици, 

тротоари, алеи и площади, със смесено финансиране от Държавния, Общинския бюджте и с 
европейски проекти. 

Реконструкция/рехабилитация на водопроводи, доизграждане на канализация и 
изграждане на ПСОВ. 

Изграждане на високоскоростни телекомуникационни връзки за всички населени места. 
Прочистване на речни корита и дерета.  
Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол в община Средец. 
Изграждане на компостираща инсталация за растителни и биоразградими отпадъци  и 

инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци. 
Оптимизиране работата на уличното осветление в община Средец чрез въвеждане на 

енергоспестяващи мерки. 
По отношението на интегрираността на зоните за техническа инфраструктура, от основно 

значение е рехабилитацията, доизграждането и поддържането на качествени транспортни връзки 
и подобряване на водоснабдяването, които от своя страна да се синхронизират с развитието на 
логистични, складови и производствени зони, за съхранение и преработка на селскостопанска 
продукция, от една страна и със зоните за жилищни и административно-обслужващи функции от 
друга. 

- Зони за озеленяване, туризъм, спорт и отдих 
Зоните за отдих, спорт, туризъм и развлечения се разполагат в населените места и в 

крайселищната им територии. Обекти за спорт и атракции, освен в тези територии, могат да се 
разполагат също и в териториите за жилищни функции, озеленени територии и територии за 
рекреационни дейности. Зелената система включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички 
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паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни 
паркове, защитни насаждения и разсадници. 

Близостта на общинато до Черно море, нейната красива природа, особено в района на 
Странджа планина, наличие на редки птици, големи възможности за лов и риболов, богато 
културно наследство и запазени културни традици са условия за развитие на културно-
познавателен и еко туризъм. Това изисква изграждане на съответна туристическа инфраструктура 
(пътища и еко пътеки, леглова база, заведения за хранене и развлечения, атракционни комплекси 
и т.н.), както и партньорство със съседните общини. 

Подходящата за туризъм източна планинска част на общината е трудно достъпна, а в 8 от 
най-интересните села със запазена традиционна живописна улично-квартална структура и 
възрожденска жилищна архитектура няма съвременно водоснабдяване. 

Съществуващата леглова база е разположени предимно в град Средец и селата Драчево, 
Дюлево, Голямо Буково, Долно Ябълково и курортните зони „Божура“ и Паничков лагер. Тя е 
крайно недостатъчна и далече от възможностите за развитие на туризъм на общината. 

Основните характеристики и проблеми на зоните са: 
Община Средец разполага с богат ресурс и дадености за развитие на екологичен, селски, 

ловен и културно-исторически туризъм. Базата за отдих и почивка в общината също е добра, но 
недостатъчна. Отрасъл туризъм все още се нуждае от допълнителни стимули, изграждане на нови 
атракции, хотели, къщи за гости и най-вече маркетинг и реклама за привличане на туристи.  

Почти всички населени места разполагат със зелени площи – паркове и обществени 
градинки, но повечето са в лошо състояние и занемарени. 

Спортните съоръжения и спортните обекти на територията на общината са недостатъчни. 
Има нужда от обновяване на съществуващите и изграждане на нови. Липсват или са малко 
изградените спортни съоръжения за игра на открито в междуболковите простраства и в селата. 

Направленията за намеси на ПИРО в тези приоритетни зони са: 
Развитие на община Средец, като проспериращ туристически район с регионално 

значение, разнообразявайки туристическия престой на туристите по близките Черноморски 
курорти, като им се предлагат уикенд почивки, екскурзии и атракции на база местните ресурси и 
потенциал. Стимулиране на разнообразяването на предлагания туристически продукт, чрез 
развитието на селски, познавателен, културен, спортен и други форми на туризъм. Интеграция на 
туристическите дейности със селскостопанската, промишлената и занаятчийската продукция в 
общината. Развитие на системата от пешеходни, велосипедни, културни и други маршрути в 
общинската територия. Изграждане на ски писти в района на селата Рибарица, Бабинци и 
другаде. Създаване, разширяване и обогатяване на дейността на туристически посетителски 
центрове. Озеленяване и поддържане на обществени градинки и зони за отдих в населените места 
на общината. Подобряване на туристическата инфраструктура и създаване на нови места за 
настаняване и подслон. Създаване и промотиране на интегриран местен туристически продукт.  

 

ЧАСТ V. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 Изменението на климата е тема, която е във фокуса на всички страни по света и оценката 
му в дългосрочен план заема важно място в процесите на стратегическо планиране на 
национално, регионално и местно ниво. Проведените изследвания показват прогнозно изменение 
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в модела на валежите, което ще доведе до намаляване на речния отток, едновременно с 
прогнозно увеличаване на температурата. На Европейско ниво очакванията са до 2080 г. 
годишните валежи да намалеят на до 40% от нивата на 1990 г. Температурите ще бъдат в обхват 
от 4°C до 5°C над днешните нива. По-малкото валежи и по-високите температури ще доведат до 
по-голям риск от засушаване, недостиг на вода, горещи вълни, пожари в горите и загуба на 
биораз-нообразие. Това поставя въпроса за управлението на природните ресурси (вода, почва, 
въздух, биоразнообразие и биомаса) в условията на засушаване и затопляне, както и подобряване 
на управлението в случай на риск от наводнение. 
 На 11 декември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) оповести идеята си за т.нар. 
Европейски зелен пакт, станал известен като Европейска зелена сделка (European Green Deal). 
Основната му цел е да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент 
до 2050 г. Пактът включва пътна карта с действия за по-ефективно използване на ресурсите, чрез 
преминаване от линейна към кръгова икономика и за спиране на изменението на климата, 
обръщане на тенденцията за загуба на биологично разнообразие и намаляване на замърсяването 
на околната среда. Планът обхваща всички сектори на икономиката и по-специално транспорта, 
енергетиката, селското стопанство, строителството, а също така и промишлените отрасли 
стоманодобив, производството на цимент, информационни и комуникационни технологии, 
текстилната индустрия, производството и употреба на химикали. 

За реализация на проектd, през следващото десетилетие се планират следните дейности: 
 Чиста енергия – декарбонизация на енергийната система, с фокус върху енергийната 

ефективност и осигуряване на енергия, базирана предимно на ВЕИ. Намаляване на 
емисиите до 2030 г. с 50 – 55% спрямо стойностите от 1990 г.; 

 Устойчива индустрия – нова промишлена политика, основана на концепцията за кръгова 
икономика. Декарбонизация и модернизация на енергоемки отрасли, като стоманодобива 
и производството на цимент. Политиката за „устойчиви продукти“ поставя като приоритет 
намаляването и повторното използване на суровини, преди тяхното рециклиране. До 2030 
г. всички опаковки следва да отговарят на изискванията за повторно използване или 
рециклиране. Предвижда се въвеждане на схеми за обратно изкупуване на технически 
средства: мобилни телефони, таблети или зарядни устройства за последващо рециклиране; 

 Изграждане и реновиране на сгради – политиката насърчава строителството на енергийно 
ефективни сгради и подкрепа на инициативи за саниране през 2020 г. (предвидена е 
помощ за 50 милиона потребители и саниране на социални жилища, училища и болници); 

 Транспорт – 90% намаление на емисиите на парникови газове в транспорта до 2050 г.; 
 Биоразнообразие – нов подход в стратегиите за биологичното разнообразие и за опазване 

и развитие на горите, предложения за „зелени“ европейски градове и за увеличаване на 
биологичното разнообразие в градските пространства, засаждане на нови дървета и 
възстановяване на увредените или с изчерпани ресурси гори, популяризиране и 
използване на водораслите и други нови източници на протеини.  

 Стратегия „От фермата до трапезата“– в нея са заложени амбициозни цели: 
• Намаляване с 50% на употребата на химически пестициди и свързания с тях риск и намаляване 
с 50% на употребата на по-опасни пестициди в срок до 2030 г. 
• Намаляване на загубите на хранителни вещества с поне 50%, като се гарантира недопускане на 
влошаване на плодородието на почвите. Това ще доведе до намаляване с минимум 20% на 
употребата на торове до 2030 г. 
• Намаляване с 50% на продажбите на антимикробни средства за селскостопанските животни и за 
аквакултурите до 2030 г. 
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• Въвеждане на биологични норми за обработка на 25% от земеделската земя до 2030 г. 
В стратегията е заложена и цел до 2025 г. във всички селски райони да бъде осигурен 

достъп до високоскоростен широколентов интернет, за да се даде възможност за цифрови 
иновации. 
 Намаляване на замърсяванията – планът за постигане на нулеви емисии има за цел 

предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата. Предвидените мерки са 
свързани със съхраняване на биологичното разнообразие в езера, реки и влажни зони, намаляване 
на вредното замърсяване от пластмасови микрочастици и лекарствени продукти, преразглеждане 
на стандартите за качество на въздуха, защитата на гражданите от опасни химикали чрез нова 
стратегия, насочена към постигане на устойчивост и нетоксична околна среда, намаляване на 
замърсяването от големи промишлени инсталации, предоставяне на подкрепа на местните власти 
за постигане на по-чист въздух за гражданите. 

Зелената сделка е придружена от Инвестиционен план за устойчива Европа, който се 
предвижда да бъде финансово обезпечена чрез т.нар. Механизъм за справедлив преход. Фондът 
за справедлив преход (ФСП): допълнителни 7.5 млрд. евро към средствата по Кохезионната 
политика по Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. Разпределените 
средства за България са 458 млн. евро. 

Действията по отношение изменението на климата имат своята законодателна рамка на 
международно, европейско и национално ниво. Република България е страна, ангажирана по 
Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), 
новото рамково международно споразумение (2012 г.) и Парижкото споразумение (2015 г.).  

Задълженията по ограничаване и адаптиране към измененията на климата са 
регламентирани в националното законодателство в Закона за ограничаване изменението на 
климата (ЗОИК). Член 2 от ЗОИК определя неговата основна цел: „… да гарантира намаляване на 
емисиите партикови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на 
климата и да осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните 
промени“. 

Законът посочна и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване емисиите 
на парникови газове и ограничават изменението на климата: 
 Повишаване на енергийната ефективност; 
 Повишаване на дела на енергията от възобновяеми източници; 
 Улавяне и оползотворяване на метан; 
 Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; 
 Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии; 
 Насърчаване използването на обществен транспорт; 
 Развитие на нучноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна „зелена“ 

икономика; 
 Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична политика; 
 Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на климата. 

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) също има отношение към климатичните 
промени, тъй като регулира стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг и 
управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване на политиките в 
областта на околната среда (включително политиките в областта на климата и биологичното 
разнообразие) в други сектори. 

В унисон с европейската „зелена политика“ в България е разработена Национална 
стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие с хоризонт до 2030 
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година. Тя отразява новия контекст на политиките, свързани с климатичните промени. 
Националната стратегия задава рамка за действия за адаптиране към изменението на климата 
(АИК) и приоритетни направления, като идентифицира и потвърждава необходимите действия 
както за цялата икономика, така и на секторно ниво. Включените в нея сектори са: „Селско 
стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, 
„Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управението на риска от бедствия се 
разглежда като междусекторна интегрирана тема. 

Селско стопанство 
Сектор „Селско стопанство" е особено уязвим по отношение на изменението на климата и 

демонстрира разнообразни потенциални въздействия. В същото време съществуват известни 
възможности за извличане на ползи от промените. Въздействието на изменението на климата в 
земеделието е свързано с добивите и качеството на културите, селскостопанската 
производителност, промените в продължителността на вегетационния период, добивите от 
животновъдство, засушаване на почвата, ерозия, засоляване, загуба на земя и загуба на доходи. 

Биоразнообразие и екосистеми 
Биологичното разнообразие и екосистемите са особено уязвими по отношение на 

изменението на климата и демонстрират разнообразни потенциални въздействия, като например 
загуба на генетично разнообразие, нарушаване на жизнените цикли и фенологичните фази на 
видовете, влошаване на местообитанията и въздействие върху предоставянето на екосистемните 
услуги. 

Енергетика 
Изменението на климата може да повлияе на енергийния сектор по много начини - то може да 
причини щети на инфраструктурата и оборудването, да доведе до понижаване на качеството на 
въглищата, да увеличи риска от топлинен стрес за работниците, които работят на открито, да 
намали ефективността на електроцентралите, да намали наличността на вода за охлаждане, да 
създаде несигурност по отношение на производството на електроенергия, да понижи 
ефективността на производството на слънчева и вятърна енергия, да предизвика промени в 
потреблението на енергия и да намали нуждата от отопление. 

Гори 
България е богата на гори, но изменението на климата е потенциален двигател на 

значителни промени. Основна уязвимост представляват специфични за различните видове 
физиологични реакции. Някои видове дори биха могли да нямат адаптивност, за да се справят с 
новите климатични условия. Други уязвимости включват несигурност по отношение на 
взаимодействието между видовете, фактът, че големи площи с иглолистни насаждения са на 
твърде ниска надморска височина. Изменението на климата може да доведе и до повишена 
вероятност за възникване на големи пожари и други смущения, както и да създаде по-
благоприятни условия за инвазивни видове. Предизвикателство представляват и дървата за огрев 
като преобладаващ продукт от дървен материал. 

Човешко здраве 
Изменението на климата влияе върху човешкото здраве чрез температурите и влажността 

(сърдечно-съдови заболявания, инсулт, трансмисивна заболеваемост, инфекции, респираторни 
заболявания, алергии), екстремните метеорологични явления и пожарите (смъртност, болести, 
свързани с водите и храните, посттравматично стресово разстройство) и промяната във валежите 
(бактериални инфекции и стомашно-чревни проблеми). 

Туризъм 
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Поради своя териториално концентриран, зависим от времето и изключително сезонен 
характер, туризмът в България е уязвим по отношение на изменението на климата. Уязвимостта 
се състои от краткосрочни и дългосрочни заплахи, въпреки че по-високите температури по-рано 
и по-късно през годината могат да направят междинните сезони по-привлекателни. Основните 
рискове, свързани с изменението на климата, включват по-малък брой туристи, по-кратък зимен 
сезон, по-кратък среден престой, здравословни проблеми за туристите, по-лоши условия за отдих 
на открито, увреждане на туристическата инфраструктура и суперструктура, затруднен достъп до 
туристическите дестинации и недостиг на вода. Възможностите, които биха могли да възникнат 
от изменението на климата включват по-дълъг летен сезон и междинни сезони, развитие на нови 
туристически продукти, привличане на нови пазари и по-малка нужда от отопление през зимата. 

Транспорт 
Основните видове транспорт, които ще бъдат повлияни от гледна точка на предоставянето 

на услуги, са пътния и железопътния транспорт, следвани от водния и въздушния транспорт. 
Очаква се най-значителното въздействие върху инфраструктурата да бъде причинено от 
наводненията и свлачищата поради по-високата честота на силни валежи. Други явления, които 
се очаква да засегнат сектора са виелиците, снеговалежите и екстремните горещини. Очаква се 
метеорологичните събития, свързани с изменението на климата да окажат отрицателно 
въздействие върху всички участници в транспортния сектор, включително тези, които се 
занимават с управление на инфраструктура (влошаване на състоянието, щети, временно 
затваряне на участъци /възли от пътната инфраструктура), транспортните оператори (по-високи 
оперативни разходи и прекъсвания на дейностите), потребителите на пътната мрежа (забавяния, 
удължено време на пътуване, дискомфорт при пътуване) и крайните потребители и обществото 
като цяло (по-високи разходи за транспортна инфраструктура и транспортни дейности). 

Градска среда 
В градските райони очакваните въздействия от климатичните събития включват щети за 

сградите и градската инфраструктура, последици за здравето, застрашени основни услуги, вкл. 
доставка на храна и електричество, намалена достъпност на средата и воден стрес, както и 
увеличен финансов натиск върху общините за поддръжка на инфраструктурата и съоръженията и 
персонала за спешна помощ. Големите градове ще бъдат по-уязвими по отношение на 
екстремните метеорологични явления, тъй като техните централни градски части обикновено са с 
по-голяма плътност, интензивен трафик, с по-малко зелени и отворени пространства и със стара 
инфраструктура с ограничен капацитет. Уязвимите групи, вкл. хората, които живеят под прага на 
бедността, в лоши жилища, бездомните, възрастните и болните хора, ще бъдат засегнати в по-
голяма степен. 

Води 
Очаква се изменението на климата да окаже значително въздействие върху хидрологията 

на реките в България, като прогнозите са за спад с около 10 процента за следващите 30 години. 
Възможно е да настъпят значителни промени в сезонното разпределение на оттока на реките, с 
увеличение през зимата и пролетта и спад през лятото и есента. Рисковете и уязвимостта, 
свързани с водите, включват опасност от наводнения и суша. Рисковете от наводнения засягат 
цялата страна, докато рисковете от засушаване застрашават районите с прогнозиран недостиг на 
вода. Районите, които използват подпочвени води, са с по-нисък риск. Вероятни са по-високи 
рискове в районите, които използват повърхностни води и имат значителни туристически 
дейности. Черноморският район изглежда най-уязвим по отношение на риска от недостиг на 
вода. Основните уязвимости по отношение на изменението на климата са системите за 
производство на водноелектрическите централи, ВиК услуги, състояние и готовност на водната 
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инфраструктура, както и готовността на операторите и населението, поради липса на предишен 
опит с наводнения и засушаване. Рисковете за инфраструктурата и услугите произтичат от щети, 
неправилна експлоатация и нискокачествени илинедостатъчни услуги. Биологичното 
разнообразие е изложено на риск в резултат от наводненията и засушаванията. 

Визията на Националната стратегия за АИК е: „Да се развие най-високото възможно ниво 
на устойчивост на страната срещу изменението на климата, като се вземат всички необходими и 
изпълними мерки и по този начин се гарантира безпрепятствено функциониране на 
икономическите сектори на страната, защита на здравето и благосъстоянието на населението и 
опазване на природните богатства“. 

Крайната цел е природната среда, сградите и инфраструктурите, здравеопазването и 
спешната помощ, както и ключовите икономически сектори да станат не само устойчиви на 
рисковете, но и готови да се възползват максимално от възможностите.  

Към Стратегията има План за действие, който описва какви действия за адаптация следва 
да бъдат предприети, по икономически сектори, като се посочват потенциални последици за 
бюджета и източници на финансиране, предвидената продължителност и очакваните резултати, 
показателите за изпълнение и отговорните институции. Отделни фактологични справки за всеки 
сектор разглеждат планирането на действията по сектори. 

  Фигура 11: Общините в България, с риск към почвено-атмосферно засушаване14 

 
  Според проучване на Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ към 
БАН, община Средец попада в зона – планински район, с минимален риск за почвено-атмосферно 
засушаване, в резултат на климатичните промени.  
 Комбинираният ефект от повишаване на температурите и намаляване на валежите ще се 
отрази на засегнатите райони по следните начини: 

- Изпитване на трудности с недостиг на питейна вода и необходимост от ограничаване 
на консумацията; 

- Поради намаляване на валежите сухите лета ще има по-често, оттокът на реките за 
производство на хидроенергетика ще намалее;  

- Речният отток ще се измени поради променените валежни модели и в планинските и 
полупланинските райони поради намалена снежна и ледена покривка.  

- Затлачването на язовирите може да нарасне поради нарасналия риск от ерозия;  

                                                            
14 Източник: Доклад „Сушата в България“, София 2011 г. под редакцията на проф, дфн В. Александров, Национален 
институт по метеорология и хидрология към Българска Академия на Науките   
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- Нуждата за отопление през студените месеци ще намалее, но рискът за енергията ще 
нарасне, тъй като летните горещини ще поставят необходимостта от климатици, което 
ще предизвика нарастване на необходимостта от енергия за охлаждане;  

- Повишеният риск от бури и наводнения може да застраши инфраструктурите и др.; 
- Климатичните промени значително ще окажат негативно въздействие върху 

екосистемите, по-специално на естественото им състояние и биоразнообразието.  

Фигура 12:  Обзорна карта на районите със значителен потенциален риск от наводнения в ЧРБУ 15 

 
 Община Средец попада в списъка с райони със значителен потенциален риск от 
наводнения за басейн на река Средецка и река Факийска, включен в Плана за управление на 
риска от наводнения на Черноморския район за басейново управление 2016 - 2021 г. 

 

 

 

                                                            
15  Източник: План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ на Черноморски район за басейново 
управление /ЧРБУ/ 2016 - 2021 г. 
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Таблица 53: Карти на заплахата и риска от наводнение 

 №  Карти на заплаха  Карти на риск  Поречие   Община   Засегнати 
землища 

Риск 

1  25_BG2_APSFR_MA_01_z  25_BG2_APSFR_MA_01_r  Русокастренска  Камено, 
Карнобат, 
Средец 

Сърнево, Желязово, 
Русокастро, Ливада, 
Тръстиково, 
Дебелт, 
Константиново 

Висок 

2  27_BG2_APSFR_MA_03_z  27_BG2_APSFR_MA_03_r  Факийска  Средец Момина църква Висок 

3  28_BG2_APSFR_MA_04_z  28_BG2_APSFR_MA_04_r  Средецка  Средец  Проход Среден 

4  29_BG2_APSFR_MA_05_z  29_BG2_APSFR_MA_05_r  Факийска  Средец  Голямо Буково, 
Варовник 

Среден 

5  30_BG2_APSFR_MA_06_z  30_BG2_APSFR_MA_06_r   Факийска  Средец  Факия Среден 

6  07_BG2_APSFR_BS_07_z  07_BG2_APSFR_BS_07_r  Черно море Бургас, 
Поморие, 
Камено 

Малка част от 
община Средец 

Среден 

Източник: ПУРН на ЧРБУ 2016-2021 г. 
 
 Община Средец има приет Общински план за защита при бедствия и Програма за 
намаляване на риска от бедствия, в които са описани конкретните мерки и действия за 
ограничаване риска от наводенения. Общинският съвет е приел и Наредба за дейността в община 
Средец по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи. 

Кметът на общината и кметовете на населени места със свои заповеди           
определят състава на Постоянните комисии и щабове към тях на територията на община Средец 
за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. 
 Въпреки, че по данни на модела, изработен от НИМХ, промените във валежите и 
температурите на въздуха ще се случват бавно и постепенно, те вече се проявяват в различни 
райони на България и създават сериозни затруднения с водоснабдяването на населението, 
реколтата, горски пожари, наводнения и други. За това е необходимо в ПИРО да се включат  
мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени, спазването и съобразяването с 
които е от изключителна важност за устойчивото развитие на общината. 
 Представената в Националната стратегия за АИК рамка поставя изискванията за 
целенасочено и последователно планиране и реализиране на мерки и дейности, свързани с 
изменението на климата. Общите хоризонтнални мерки, които следва да се предпиремат и от 
Община Средец са два основни вида: 

- Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни 
мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 
допринасящо за парников ефект); 

- Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, свързани 
с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически последици от 
измененията на климата; преодоляване на възникналите щети; идентифициране на 
възможности, появили се вследствие на климатичните изменения). 

 Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които 
довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите 
превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии.  
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 Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките за 
адптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси, 
застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат 
мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, нои предхождат появата на бъдещи 
щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане на 
климатичните изменения като възможност. 
 Действащата към настоящия момент стратегическа и нормативна рамка, позволяват да 
бъдат откроени някой основни хоризонтални мерки, които да ръководят политиките и да 
обосновават дейностите и проектите, включени в ПИРО на община Средец за периода 2021-2027 
г. Те се основават и на приетия от Министерството на околната среда и водите Трети национален 
план за действие по изменение на климата. 
 В рамките на програмния период 2021-2027 г. са препоръчителни следните мерки за 
ограничаване изменението на климата и адаптиране към климатичните промени: 

Общи мерки: 
- Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в мерките 

за реализация на ПИРО и в секторните документи на екологичната политика на община 
Средец – Общински план за защита при бедствия, Програма за намаляване на риска от 
бедствия, Програма за опазване на околната среда, Програма за управление на отпадъците, 
Програма за енергийна ефективност, Краткосрочна и Дългосрочна общински програми за 
насърчаване използването на енергия от ВЕИ и бигорива и други. 

- Формиране на партньорски мрежи и реализация на интегрирани проекти за подобряване на 
екологичната обстановка и качеството на живот в община Средец. 

- Повишаване информираността и ангажираността на гражданите относно екологичните 
въпроси и проблемите с изменението на климата. 

- Повишаване на административния капацитет в Община Средец за изпълнение на екологична 
политика и реализиране на проекти и дейности в сферата на изменението на климата и 
околната среда. 

- Разработване на общинска система за информация за климата и ранно предупреждение. 
- Приемане на общинска програма за ограничаване на рисковете от бедствия и аварии. 

Мерки за ограничаване изменението на климата: 
- Повишаване на енергийната ефективност на жилищни, административни и производствени 

сгради; 
- Повишаване на енергийната ефективност на уличното, фасадно и парково осветление; 
- Повишаване използването на ВЕИ в общината; 
- Изграждане на съвременни отоплителни и охлаждащи системи; 
- Развитие на „зелена икономика“, чрез внедряванане на иновативни технологични и 

организационни подходи в местните предприятия; 
- Съхраняване на горския фонд, подобряване управлението на горите и залесяване на 

незалесени територии; 
- Ограничаване употребата на нитрати и пестициди в сескостопанското производство; 
- Развитие на биологично земеделие; 
- Развитие на напоителните системи и увеличаване на напояваната площ; 
- Осигуряване на условия и насърчаване на пешеходното и велосипедно движение; 
- Подобряване на системите за управление на различните потоци отпадъци; 
- Закриване и рекултивация на нерегламентирани замърсявания на територията на общината; 
- Засилен контрол върху запалването на стърнищата и други. 
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Мерки за адаптация към изменението на климата: 
- Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа и ефективно използване на 

водните ресурси; 
- Разработване и прилагане на правила и нормативи за устройство на територията и 

застрояване, съобразени с климатичните промени; 
- Изграждане на съоръжения срещу наводнения; 
- Поддържане и регулярно почистване на отводнителните канали и съоръжения; 
- Изграждане на съоръжения за защита и ранно известяване при горски и полски пожари; 
- Селектиране на сухоустойчиви култури и използването им в земеделието; 
- Поддръжка и подобряване на съществуващите местообитания на аквакултурите; 
- Въвеждане на енергоспестяващи и водоспестяващи технологии в местните предприятия; 
- Частична корекция на речни корита при необходимост не само в населените места, а и извън 

урбанизираните територии; 
- Прочистване на речни участъци и дерета за избягване на риска от високи приливни вълни; 
- Поддържане на биоразнообразието, генетичното разнообразие и устойчивостта на горите 

(увеличаване на видовото, генетичното и структурното разнообразие и ограничаване на 
пространственото събиране на насаждения с опростена структура, запазване на места с 
голямо биоразнообразие („стари гори“); идентифициране на редки видове със сериозен риск 
от изчезване и защита на текущото им състояние, планиране на тяхното възобновяване и 
потенциална миграция; 

- Подобряване на потенциала за устойчиво и екологосъобразно използване на дървесната 
биомаса за производство на енергия; 

- Изграждане на способности за управление на риска от бедствия и реагиране при извънредни 
ситуации и осигуряване на достатъчно и модерно оборудване. 

Мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия, от гледна 
точка на постигане на целите и мерките за защита от вредното въздействие на водите 
заложени в ПУРН 2016-2021 г. на БД „Черноморски район”: 
- Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях; 
- Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия; 
- Разширяване на "тесните места" като мостове и др, които водят до подприщване на речния 

отток; 
- Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично укрепване; 
- Възстановяване на компрометирани диги; 
- Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките; 
- Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна; 
- Изпълнение на възстановителни работи по пътища, водоснабдяване, канализация, 

електроснабдителни мрежи и др. инфраструктура; 
- Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 

наводненията. 

ЧАСТ VІ. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
 Привличането на инвестиции е ключов инструмент за увеличаване 
на местния икономически потенциал, повишаване конкурентоспособноста на съществуващите и 
създаване на нови предприятия и активизиране на пазара на труда, насочено към  разкриването 
на нови и устойчиви работни места в общината. 
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 Съгласно нормативните изисквания на Чл.11. от Закона за насърчаване на инвестициите 
/ЗНИ/, Кметът на общината осигурява провеждането на политиката за насърчаване на 
инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на общината /ПИРО/ и на програмата за реализирането му. Това налага 
включването в ПИРО на мерки за насърчаване на инвестициите, които да съответстват на 
разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите, Правилника за неговото прилагане и на 
Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати за 
инвестиция клас В. 
 Общинското ръководство следва да положи усилия за привличане на инвестиции за 
модернизиране на съществуващите и изграждане на нови индустриални зони, при доказан 
икономически ефект и наличие на инвеститори. Необходимо е създаване на устройствени 
условия и обновяване на инфраструктурите за повишаване на привлекателността на територията 
за развитие на икономически дейности. Създаването на индустриални зони, производствени бази 
и логистични центрове, отговарящи на съвременните високотехнологични изисквания означава, 
че трябва да се предложат достатъчно такива терени, за да могат инвеститорите да имат избор. 
Общият устройствен план на община Средец предвижда достатъчно такива територии, 
позволяващи разширяване на съществуващите и създаване на нови зони за развитие на 
индустриални и складови дейности.  

Основните цели, които се поставят с прилагането на мерките за насърчаване на 
инвестициите са: 

1. повишаване конкурентоспособността на икономиката на територията на община Средец, 
чрез насърчаване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично 
развитие в производства и услуги с висока добавена стойност, при спазване принципите 
на устойчивото развитие; 

2. подобряване на инвестиционния климат; 
3. създаване на нови работни места; 
4. стимулиране развитието на местния бизнес, чрез привличане на инвеститори и 

подпомагане дейността на фирмите, които развиват дейност на територията на общината. 
 Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от кмета на 
Община Средец се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3 от ЗНИ и по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за 
насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако 
отговарят на предвидените в тях условия. 
 По реда на нормативната уредба се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и 
нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на 
община Средец, в съответствие с изискванията на Регламент(ЕС) № 651/2014. 

Инвестициите трябва да отговарят на условията на чл. 12, ал. 2 ЗНИ, както следва: 
1. да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо 
предприятие/дейност, с диверсификация (разнообразяване) на производството на 
предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния 
производствен процес на съществуващо предприятие/дейност; 
2. да се осъществяват в икономически дейности, посочени в правилника за прилагане на 
закона със съответните кодове, определени съгласно действащата Статистическа класификация 
на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко 
приложение в Република България чрез съответстващата класификация; 
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3. най-малко 80 на сто от приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са от 
икономически дейности по т. 2 за срока по т. 8 /по-долу/; 
4. срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата на започване на работата 
по проекта до неговото завършване, включително за голям инвестиционен проект по смисъла 
на чл. 2, § 52 и чл. 14, §13 от Регламент (ЕС) № 651/2014; 
5. инвестициите в един обект да не са под минималния размер, определен с правилника за 
прилагане на ЗНИ, който размер може да бъде намален: 
 а) до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в 
административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени 
с правилника за прилагане на закона; 
 б) до три пъти за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на 
икономиката, определени с правилника за прилагане на закона; 
 в) до пет пъти за инвестиции във високотехнологичните дейности от сектора на услугите, 
определени с правилника за прилагане на закона; 
 г) над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във 
високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти 
в останалите икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят 
с правилника за прилагане на закона; 
6. най-малко 40 на сто от приемливите разходи за материални и нематериални активи да се 
финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва 
публична подкрепа; 
7.  инвестициите да създават и поддържат заетост, която отговаря едновременно на условията 
съгласно чл. 14, §9 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 
 а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект; 
 б) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в 
съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през 
предходните 12 месеца; 
 в) създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо 
предприятие и за минимален период от 3 години в случай на МСП; 
8. инвестицията в икономическата дейност по т. 2 да се поддържа в съответния регион по 
местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, 
считано от датата на нейното завършване, съгласно чл.14, §5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.  
 В интернет страницата на Община Средец следва да се поддържа актуална електронна 
база данни на следната информация: 
 актуален списък със свободни терени и недвижими имоти за осъществяване на инвестиции; 
 формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и 

ползване на насърчителните мерки; 
 информация за издадените сертификати за инвестиция клас В;  
 прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за 

наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи. 
  Инвестициите се определят като клас В с общинско значение, въз основа на критериите за 
размер на инвестициите и заетостта. Проектите с общинско значение се насърчават като 
инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят 
на нормативните изисквания. 
  Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от кмета на 
общината се насърчават с мерките по реда на чл.22з, ал.3. от ЗНИ, както следва: 
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1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от Общината; 
2. индивидуално административно обслужване; 
3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна 
общинска собственост, по реда на чл.22а, ал.1, т.2 и 4 при спазване на условията по чл.22а, ал.2 - 
8 и 13. 

Препоръчителни мерки за насърчаване на инвестициите: 
- Създаване на инвестиционен модул в сайта на Общината с презентации на дейността на 

местните фирми и информация за индустриални зони, свободни терени, сгради и др. 
- Съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от Общината на 

инвеститорите чрез общинската администрация, в срокове с една трета по-кратки от 
предвидените за съответните административни услуги. 

- Индивидуално административно обслужване – извършва се безплатно от служители на 
Общинската администрация, пред съответните компетентни органи, като включва: 
1. информиране на инвеститорите за необходимите и приложими процедури към конкретния 
инвестиционен проект, съобразно неговите специфики, нормативни изисквания; 
2. съдействие и помощ при попълване, подаване и получаване на необходимите документи, за 
реализиране на проекта, от ангажираните институции, след заплащане на дължимите такси 
(съгласно съответния закон); 

- 3. осигуряване на контакт между инвеститора и съответната администрация, задължена за 
издаване на необходимите документи и други. 

- Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна 
общинска собственост, необходими за реализиране на инвестиционния проект, след 
преговори с инвеститора и извършване на оценка (съгласно ЗНИ, ППЗНИ и общинската 
Наредба за насърчаване на инвестициите). 

- Облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на собственост или 
ограничени вещни права (право на ползване, на преминаване и др.) върху недвижими имоти - 
частна общинска собственост – важи за инвестиции клас „А“ и „Б“ от ЗНИ. 

- Изграждане с публични средства на елементи  на  техническата  инфраструктура, 
необходими  за  осъществяване  на  един  или  повече  инвестиционни  проекти. 

- Данъчни облекчения при определяне размера на местните данъци и такси за определен брой 
години след реализиране на инвестицията. 

- Изготвяне на реализация на ежегоден План за действие за общинските концесии, с цел 
привличане на инвеститори за стопанистване и/или управление на общински имоти, обекти 
и/или предоставяне на публични услуги. 

- Съдействие за осигуряване на квалифициран персонал за предприятията на инвеститорите, 
включително чрез организиране на обучения, финансирани от различни програми и проекти, 
стажантски програми, дуално обучение и други механизми. 

- Участие в български и международни икономически и инвестициионни форуми, борси и 
търговски изложения и организиране на бизнес посещения на потенциални инвеститори. 
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ЧАСТ VIІ. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ТУРИЗМА 

Програмата за развитие на туризма в община Средец е изготвена като самостоятелен 
раздел в ПИРО, в изпълнение на нормативните изисквания на чл.11 от Закона за туризма (ДВ. 
бр.17 от 25.02.2020 г.). Настоящата Програма е в съответствие с приоритетите на Националната 
стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г., Концепцията за 
туристическо райониране на България и e съобразена със задачите на Интегрираната 
териториална стратегия за развитие на ЮИР и Плана за интегрирано развитие на община Средец 
за периода 2021-2027 г. и съществуващите местни туристически ресурси. 

Настоящият раздел на ПИРО трябва да допринесе за интегрирано туристическо развитие в 
района, привличане на инвеститори в сектора, подобряване и разширяване на базовата 
инфраструктура, повишаване качеството на туристическото предлагане и за утвърждаване на 
Средец като популярна дестинация за отдих и туризъм. Заложените цели ще се постигнат, чрез 
използване на наличните ресурси за устойчиво развитие на всички видове туризъм, за които има 
потенциал в общинската територия, като се акцентира върху: културно-историческия, 
планинския (екологичен и пешеходен), приключенски, селски туризъм, лов и риболов. 
Предлагането ще се допълни и разнообрази с възможностите за религиозен, фестивален и 
събитиен туризъм, уикенд почивки и рекреация, зелени училища и други. 

В съответствие с нормативните изисквания на чл.11, ал.2 от Закона за туризма, 
настоящата Програма предвижда проекти и дейности за: 

 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на 
общината, включително местните пътища до туристически обекти; 

2. изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове и 
организация на информационното обслужване на туристите; 

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или 
за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 
допринасят за развитието на туризма; 

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 
6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически 

борси и изложения; 
7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 
8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. 
Развитието на туризма се явява изключително важен приоритет със значително влияние 

върху икономическия растеж и трудовата зетост и пряко отношение към качеството на живот. 
Туризмът играе съществена роля за изграждане и утвърждаване на положителен имидж на 
общината и дава възможност за развитие на множество съпътстващи дейности и услуги, които 
разнообразяват местната икономика. Основна роля при изпълнението на Програмата за развитие 
на туризма играе Консултативният съвет по въпросите на туризма, създаден съгласно 
нормативните изисквания на чл.13, ал.1 от Закона за туризма. Председател на Консултативния 
съвет е Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.  

Конкретните проекти, дейности, бюджет и срокове за изпълнението им в сферата на 
туризма са включени в Програмата за реализация на ПИРО. 
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В Концепцията за туристическо райониране на България, утвърдена от Министъра на 
туризма, община Средец е включена в Бургаски (Странджански) Черноморски туристически 
район с административен център град Бургас, заедно с още 13 общини от Югоизточен район. 
Туристически подрайон „Странджанско Черноморие“ има основна специализация в културния 
туризъм. Разширената му специализация е културен туризъм (всички видове), приключенски и 
екотуризъм, селски туризъм, религиозен и поклоннически туризъм. 

Съгласно Интегрирната териториална стратегия за развитие на Югоизточен район, 
туристическата индустрия притежава значителен потенциал за разширяване и разнообразяване 
на регионалния туристически продукт. Силно развитата туристическа функция на 
Черноморското крайбрежие е с възможности за обогатяването ѝ с включване на природните и 
културните ресурси на хинтерланда (вътрешните зони). Богатото културно наследство в 
съчетание с природните ценности е предпоставка за развитие на специфични за Югоизточен 
район видове туризъм, които да бъдат промотирани и чрез трансгранични проекти и контакти. 

В община Средец съществуват природни и антропогенни зони и фактори (Природен парк 
„Странджа“, реки и язовири, природни забележителности, недвижими културни ценности и 
обекти с висота археологическа стойност, религиозни и културни обекти, етнографси ресурси, 
уникална самобитност, култура и традиции,), които биха могли да се използват по-пълноценно за 
разнообразяване на туристическия продукт, за увеличаване на приходите и целогодишна заетост 
в повече части от територията. Благоприятните природни фактори, културното наследство, 
натрупаният опит в предлаганите туристически услуги, изградената в значителна степен 
туристическа база са предпоставка за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване 
на приходите от туризъм на територията на община Средец. 

За програмен период 2021-2027 г. усилията в областта на туризма трябва да се насочат 
към създаване на интегриран местен туристически продукт включващ разнообразни маршрути и 
пакети представящи: Историята в пластове – Величието на „Деултум“, Свещенните места на 
траките; Загадъчната Странджа планина -  маршрутен, приключенски и екотуризъм; Язовирите и 
реките – зони за рекреация и спорт; Събитиен туризъм, култура и изкуство – Люлката на 
странджанската народна песен; Селски, етнографски и кулинарен туризъм - традиции и обичаи. 

1. Ситуационен анализ и туристически ресурси 
1.1. Общо състояние на туризма в община Средец 

Община Средец разполага с богати туристически ресурс и дадености за развитие на 
културно-исторически, природен, екологичен, приключенски, познавателен, рекреационен, 
поклоннически, събитиен, селски туризъм, лов и риболов. Базата за отдих и почивка също е 
добра, но туристическия потенциал на общината все още не се използва пълноценно за 
генериране на доходи и икономически растеж.  

За последните години туризмът в района се развива сравнително успешно.  
В общината има и регистрирано Туристическо дружество „Алеко“, чиято основна цел е 

запазване и популяризиране на културно-историческите и природни дадености на района. 

Таблица 54: Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в община Средец към 2020 г. 

Вид на обекта и бр. Категория 
Брой 

легла/места 
Къщи за гости – 28 бр. Една звезда 181 
Мотели – 2 бр. Една звезда 61 
Апартаменти за гости - 10 Една звезда 41 
Стаи за гости -13 Една звезда 60 
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Заведения за хранене и 
развлечения  - 12 бр. 

Една звезда 658 

Източник: Община Средец 

От таблицата се вижда, че леглата в средствата за подслон и местата за настаняване са 
общо 343, като преобладаващата част от тях са разположени в местността Божура и гр. Средец. 
Друга туристическа дестинация е вилното селище в с. Голямо Буково. В останалите населени 
места – селата Проход, Драчево и Дюлево, легловата база е с по-малък дял, представена от къщи 
за гости. Кризата, причинена от пандемията от коронавируса COVID19 се отразява 
изключително негативно на туристическия бранш през 2020 г. По информация от Общинска 
администрация Средец към края на годината действащите места за настаняване са: 5 къщи за 
гости с капацитет 50 легла, 2 апартамента за гости с 9 легла, 3 обекта отдаващи стаи за гости – 
общо 12 легла и 2 мотела с капацитет 61 места. 

Таблица 55: Реализирани нощувки в места за настаняване и подслон в община Средец 2018-2020 г. 

Брой нощувки 
2018 г. 

Брой нощувки 
2019 г. 

Брой нощувки 
2020 г. 

Общо 

4963 8954 2165 16082 

Източник: Община Средец 

Броят на реализираните нощувки в местата за настаняване и подслон нарастват през 2019 
г. спрямо 2018 г. с 80%. Реализираните нощувки през 2020 г. са едва 2165 или със 76% по-малко 
спрямо 2019 г. 

Таблица 56: Посещаемост и приходи на културно-историческите обекти и музеи 2018-2020 г. 

Показател 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Общо 

Посетители (брой) 3401 3685 2091 9177 

Чужденци (брой) 239 215 141 595 

Българи (брой) 3162 3470 1950 8582 

Свободен вход (брой) 455 369 101 925 

Платен вход (брой) 2946 3316 1990 8252 

Приходи (лева) 7819 8648 9593 26060 

Източник: Община Средец 

Туристическите обекти и музеи на територията на общината се посещават от около 3000 
души средногодишно. Общо за периода 2018-2020 г. посетителите са 9177, от които 595 
чужденци и 8582 българи. Реализираните приходи от входни такси и беседи на културно-
историческите обекти са в размер на 26060 лева за трите анализирани години. Небоходимо е да 
се работи за повишаване на туристическия интерес и увеличаване броя на посетителите. 
 Посетителски информационен център „Средец“ 
 Центърът е изграден по проект „Странджа-Йълдъз: „Развитие на дребномащабна 
инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в трансграничната зона“, 
BULGARIA-TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME (CCI Number: 2007CB16IPO008) No. 
№ РД-02-29-155 / 30. 06. 2011 г.  
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 Центърът служи като целогодишна база за природозащитни цели,  провеждане на 
екологични дейности в пограничната планинска зона; зелени училища през граница; съвместни 
изложби „сред природата“; еко-информационни събития; съвместни семинари за превенция на 
риска; съвместно обучение в занаяти, свързани с природата и устойчивото използване на 
ресурсите, и т.н. Посетителският център и ателиетата са реплика на двукатната /двуетажна/ и 
еднокатна /едноетажна/ странджанска къща. Това от своя страна повишава атрактивността на 
целевия пограничен регион. Центърът разполага с конферентна зала, кътове за отдих, 
занаятчийски ателиета, които популяризират местните занаяти и паркинг. Обслужват се около 
3 000 туристи годишно предимно от България, Турция и Русия. Организират се и много 
посещения на ученици, учители, пенсионерски клубове и др. 
 Информационното обслужване на туристите в община Средец се осъществява, чрез 
Посетителския център, Археологическа база с музеен комплекс – „Деултум“ и туристическа 
реклама. През последните години туристическия потенциал на общината е представен на: 

 Международната туристическа борса Ваканция & СПА Експо – София 
 Международната туристическа борса „Вашата ваканция“ - Бургас 
 Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново. 

Издадени са и се разпространяват и следните туристически информационни брошури: 
 

 Брошура „Митична Странджа“ – с информация и снимков материал за многобройните 
запазени тракийски светилища на територията на община Средец – долмени/тракийски 
гробници/ , „Марков камък“ и др. 

 Брошура популяризираща местни обичай – „Еньова буля“, който се провежда на Еньов 
ден – 24 юни в с. Факия и обичая „Пеперуга“, съхранен и до днес в с. Момина църква.  

 Информационна брошура  за обичая „Кукеров ден“, който е истински празник за жителите 
и гостите на град Средец, с. Дебелт, Факия и Момина църква.  
Община Средец е изготвила проект за реставрация, консервация и изграждане на 

 допълнителна инфраструктура на национален археологически резерват „Деултум“. Мащабният 
проект  цели както съхранение на археолигическите обекти в резервата, така и да създаде нови 
услуги, които да превърнат „Деултум“ в още по- привлекателно място за туристите.  Общата 
стойност на проекта е 6 млн. лева, осигурени от ОП „Региони в растеж“. 

По проект, финансиран по подхода ВОМР, чрез Местна инициативна група „Средец“ 
предстои и изграждане на посетителски информационни центрове в селата Факия и Голямо 
Буково. Ще бъдат изработени информационни табели с туристически маршрути и указателни 
табели до конкретни туристически обекти- долмени, мегалитното светилище „Големият камък“, 
манастира „Св. Живоприемний източник“. Два къта за отдих с чешми ще бъдат обособени с 
беседки в землището на с. Факия. 

Три са разработените туристически маршрути в парк „Странджа“ на територията на 
община Средец. Първият е гр. Средец - с. Варовник - с. Богданово. Може да се посети вековният 
орех, който е на 500 години. Ако имат желание туристите могат да отидат до с. Богданово, където 
е родната къща на известната странджанска певица Янка Рупкина. Хората от селото са много 
гостоприемни и  могат да им разкажат случки от живота на певицата. Вторият маршрут през гр. 
Средец е до единствения действащ манастир в Странджа - Голямо буковския, известен и с 
лековитото си аязмо. Извършен е основен ремонт на пътя до светата обител.  Третият маршрут, 
който се радва на туристчиески интерес е местността „Марков камък“, до която се стига през с. 
Долно Ябълково. Пътеката не е маркирана, теренът е подходящ и за офроуд. Започнала е 
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подмяна на маркировки и табели по пътя на трите маршрута. Ремонтирани са  и  чешмите за 
удобство на туристите. 

Алманах от три книги и рекламен видео клип ще бъдат изготвени  по проект „Да срещнем 
културите на Централна Странджа“. Те ще популяризират фестивалите „Божура“, „С песните на 
Комня Стоянова“ и обичаите Еньова буля и Герман. 

1.2. Природни туристически ресурси 

Релефът на община Средец изключително благоприятства туристическия й потенциал. 
Той е разнообразен, като в южната част е преобладаващо хълмист, планински (200-600 м н.в.) до 
нископланински, а в северната – равнинен.  Общината е разположена в част от Бургаската 
низина, хълмистите предземия на Бакаджиците и северните разклонения на Странджа планина - 
ридовете Каратепе и Босна. Около 2/3 от територията, на юг от долината на Средецка река се 
заема от най-северните разклонения на Странджа. Южната граница на община Средец съвпада с 
държавната граница на страната ни с Република Турция. 

Граничното географско положение е фактор, който дава възможност за развитие на 
трансгранично сътрудничество в областта на туризма и презентиране на туристическия 
потенциал на общината отвъд националните граници. 

Климатът на района е континентално-средиземноморски с четири сезона и е 
благоприятен за развитие на туризъм през цялата година. Територията на общината попада в две 
климатични подобласти: Черноморска климатична подобласт и Южнобългарска климатична 
подобласт и съответно в два района – Странджа и Бургаска низина. Климатът се формира под 
влияние на средиземноморските циклони през студеното полугодие и на близостта на Черно 
море през топлото полугодие. Зимата в района е топла, с чести и обилни валежи от дъжд. Лятото 
е слънчево и доста сухо, но не така горещо. Пролетта е по-студена от есента. 

Фигура 13: Туристически забележителности в община Средец 
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Странджа е ниска планина. Релефът ѝ се характеризира с разлати ридове, ограничени от 
дълбоко всечени между тях речни долини. Южно от с. Белеврен, на турската граница, се издига 
връх Арабаджи баир (709,6 м). Южните части на община Средец включват северозападните 
разклонения на Странджа планина. Тя е гранична, като по-голяма част от нея се намира на турска 
територия. Най-високият й връх е Махияда (1027) m, който попада в турския дял на планината. 
Българската част на Странджа планина представлява хълмиста земя, планинската част на която е 
със силно ерозиран релеф, разчленен от гъста долинна мрежа. Тази особеност на 
релефазатруднява строителството на пътища и дава отражение върху характера на възникналите 
тукселища. Природо-географските условия в района се определят от специфичния характер на 
Странджа планина. Разнообразието на странджанския релеф – заоблени и полегати склонове 
обуславя развитието на пешеходен еко туризъм.  

За съжаление в района на община Средец все още липсва изградена туристическа 
инфраструктура в планинската и предпланинската част на Странджа /туристически пътеки, 
заслони, указателни и информационни табели/. 

Селата Момина Църква, Факия, Голямо Буково и Голямобуквоския манастир са част от 
разработвания от няколко години маршрут „Тур Странджа“ – 170 км, за 9 дни пеша или 3 дни с 
велосипед. Трасето тръгва от р. Тунджа при гр. Елхово и завършва в Стария град Созопол. 

Водните ресурси – реки и язовири в общината са фактор за развитие на различни водни 
спортове, риболов, пикници и краткотраен отдих. 

Биоразнообразие и природни забележителности 

Природен Парк Странджа е най-голямата защитена територия в България 
На територията на община Средец попадат следните защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии:  
1. Защитена местност (ЗМ) „Белия камък“, землища на с. Богданово и с. Варовник, 

обявена със Заповед № 180/07.08.1994г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 58/1994 г.), 
обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, 
включени в Червената книга на Република България и в списъка на застрашените видове в 
Европа; 

2. Защитена местност (ЗМ) „Находище на Див божур в м. „Царски кладенец“, 
землище на с. Росеново, обявена със Заповед № РД-1020/28.12.2001 г. на министъра на околната 
среда и води (ДВ, бр. 16/2002 г.), обявена с цел опазване на естествените местообитания на 
защитени и редки растения и техните съобщества; 

3. Защитена местност (ЗМ) „Невестин гроб“, землище на с. Факия, обявена със Заповед 
№ 170/16.02.1990 г. на Държавен комитет за опазване на околната среда (ДВ, бр. 18/1990 г.), 
обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици; 

4. Защитена местност (ЗМ) „Пладнището“, землище на с. Вълчаново, обявена със 
Заповед № 170/16.02.1990 г. на Държавен комитет за опазване на околната среда (ДВ, бр. 18/1990 
г.), обявена с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици; 

5. Природна забележителност (ПЗ) „Големия камък“, землище на с. Долно ябълково, 
обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда 
(ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и ботанически обекти; 

6. Природна забележителност (ПЗ) „Долмен в м. „Лозенски дол“, землище на с. Долно 
ябълково, обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на 
природната среда (ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и 
ботанически обекти; 
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7. Природна забележителност (ПЗ) „Долмен в м. „Паша дере“, землище на с. Горно 
ябълково, обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на 
природната среда (ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и 
ботанически обекти; 

8. Природна забележителност (ПЗ) „Долмен в м. „Влахов дол“, землище на с. Долно 
ябълково, обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на 
природната среда (ДВ, бр. 29/1974 г.), обявена с цел опазване на характерни геоложки и 
ботанически обекти. 
        На територията на община Средец попадат следните защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие: 

1. Защитена зона (ЗЗ) BG0000513 „Войнишки бакаджик“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски 
съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землище на с. Зорница от общ. Средец; 

2. Защитена зона (ЗЗ) BG0000219 „Дервентски възвишения 2“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на 
Министерски съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землищата на с. Белеврен, с. Варовник, с. Голямо 
Буково, с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. 
Сливово, с. Факия от общ. Средец; 

3. Защитена зона (ЗЗ) BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски 
съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землищата на гр. Средец, с. Белила, с. Бистрец, с. Гранитец, с. Дебелт, 
с. Драчево, с. Дюлево, с. Загорци, с. Кубадин, с. Проход, с. Светлина, с. Синьо камене от общ. 
Средец; 

4. Защитена зона (ЗЗ) BG0000230 „Факийска река“ за опазване на на природните 
местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски 
съвет, ( ДВ, бр. 21/2007 г.), землищата на с. Богданово, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Драчево, 
с. Росеново от общ. Средец; 

5. Защитена зона (ЗЗ) BG0002066 „Западна Странджа“ за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите, ( ДВ, бр. 
21/2007 г.), изменена със Заповед № РД-83/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и 
водите, ( ДВ, бр. 10/2013 г.), землища на с. Белеврен, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Горно 
Ябълково, с. Гранитец, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. Сливово, с. Факия от 
общ. Средец ; 

6. Защитена зона (ЗЗ) BG0000271 „Западна Странджа“ за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите, ( ДВ, бр. 
23/2012 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, приета с 
Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет, ( ДВ, бр. 107/2007 г.) в землището на с. 
Дебелт от Община Средец. 

Вековни дървета на територията на община Средец 
 Орех - Дървото е разположено в землището на с. Варовник, община Средец с височина 16 m 

и обиколка 3.63 m. 
 Дъб - Дървото е разположено в землището на с. Загорци, община Средец - вдвора на ОУ 

„Кирил и Методий“, на възраст от 300 г., височина 15 m и обиколка 3.24 m. 
Природните туристически ресурси, свързани със Странджа планина, реките, язовирите, 

релефа и богатото биологично разнообразие на територията на община Средец могат да бъдат 
използвани за развитие на планински, екологичен, образователен и приключенски туризъм, 
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пешеходни турове, маунтин байк, конна езда, спортно ориентиране, лов, риболов, наблюдение на 
птици, редки растителни и животински видове, фотосафари и други. 

1.3. Културно-исторически ресурси 

Културното наследство като материално и духовно послание представлява мощен ресурс 
за устойчиво развитие и добро качество на живот, чрез усвояване на възможностите на 
културния туризъм и обмена на знания и ценности. В прогнозите на Съвета на Европа 
културното наследство има изключителна роля в „информационното общество“ на 21-ви век. 
Интегрирането му като катализатор на икономически растеж и качествена жизнена среда, 
приобщаването на националната културна идентичност в Европейското социо-културно 
пространство, са фактори за устойчиво пространствено развитие и социално равновесие. 
Териториите с културна памет все по-трайно ще привличат хора, дейности и инвестиции. 
Създаването на регионални и местни туристически продукти, разкриващи пълното богатство на 
феномена, предполага изграждането на туристическа стратегия, трансгранични контакти и 
дългосрочна политика в опазване и валоризиране на културното наследство.  

Ресурсите за развитие на културния туризъм включват археологически, архитектурни, 
етноложки, религиозни обекти, исторически забележителности, както и културни институции – 
музеи, читалища и културни събития от различно естество, свързани с нематериалната култура, 
както и „творчески” туризъм, в който туристите създават култура. Те се характеризират със 
своето разнообразие, автентичност и уникалност. 

В община Средец са идентифицирани 131 археологически, исторически, художествени и 
архитектурно-строителни обекта обявени за недвижими културни ценности. 

Туристически интерес представляват: 
Националнен археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум – 

Дебелт“ - Крепост Деултум се намира в самото начало на с. Дебелт, по пътя Бургас – Средец. 
Отстои на 20 км от Бургас и на 10 км от гр. Средец, в полите на Странджа планина. На главното 
шосе вдясно е входът към музея, в близост до който са разположени внушителните по размери 
разкопки. 

Най-старите доказателства за живот по тези земи датират от късно-бронзовата епоха - 
XIII-XII в. пр. Хр. По време на управлението на император Веспасиан (69-79) тук е била базирана 
част от римската армия и градът израства и става значим икономически и търговски център под 
името Деултум. Градът достига своя разцвет по време на управлението на племето Севери 
(първата половина на III век сл. Хр.) В IV век Деултум е третият по големина град в провинция 
Хемимонт. Градът продължава да расте и през следващите векове, когато крепостта е разширена 
и усилена.  

В границите на резервата попадат най – значимите археологически обекти по долното 
течение на р. Средецка.  

- На първо място са добре запазените останки от античната колония Деултум, основана от 
ветераните на VІІІ Августов легион на император Веспасиан, в края на 70–те години на І в. Сл. 
Хр.  

- Късно-античната крепост – изградена в нач. на VІ в., във връзка с отбрана та на 
Константинопол от варварските нашествия. 

- Средновековният град Девелт – превзет от хан Крум 812г., дълго време е бил южната 
граница на средновековната българска държава. 

- Единствената проучена чрез археологически разкопки средновековна митница с църква, 
съществувала през периода ІХ –ХІ в. 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

182 
 

-  Най добре запазените участъци от военно – инженерното съоръжение “Еркесия”-
осигурявало защитата на Първата българска държава, срещу византийските нашествия 

В резултат на археологическите проучвания на различни обекти, беше създадена богата 
колекция от монети, оловни печати, надписи, битови предмети, луксозна гръцка и римска 
керамика, амфори и много други, датирани от късната бронзова епоха до ХІІІв., период от 2500 
години. Сред тях има уникални паметници на народите населявали тези места – траки, гърци, 
римляни, византийци и българи. 

Някои от откритите археологически находки са изложени в местния Археологически 
музей на Дебелт. Деултум е бил част от римската колония Флавия и разцветът му е бил през 
първата половина на III век. В музея са експонирани различни археологически паметници, 
артефакти и части от нумизматични находки от Деултум. Един от най-ценните експонати е една 
от седемте монети на тракийския владетел Котис I. 

Община Средец създава и комплекс за креативен туризъм „Траките: Античност и 
съвременност“ до древния град Деултум в рамките на проекта – „Древен шепот - креативан 
отзвук“, съобщиха от там. Проектът се реализира с финансовите средства на Програмата за 
трансгранично сътрудничество „Интеррег – България – Турция“, приоритетна ос „Туризъм“. 

Водещ партньор на проекта е Община Средец, а партньор Община Визе, Турция. 
Стойността му е 492 463,3 евро. 

Тракийски долмени: 
Долмени: Най-многобройни мегалитни обекти са т.н. долмени (dolmen). Това са древни 

гробници от ранно желязната епоха (12-7 век пр. Хр.). Долмените са надгробни паметници, в 
които тракийското население е погребвало своите мъртви сънародници без изгаряне на телата 
им. Тези интересни мегалитни паметници на човешката култура се появяват по нашите земи през 
ХII век пр. н.е. и са прекратили своя “живот” през VII – VI век пр. н.е. Така те се явяват най-
старите монументални мегалитни гробници в Тракия. 

с. Белеврен: 
- Мегалитни долмени „Змейовите къщи“ 

През 2003 година екип от археолози открива край село Белеврен (община Средец, 
Бургаско) напълно запазен, недокоснат от иманяри десет-метров мегалитен градеж, от който са 
извадени петнадесет човешки скелета. Своеобразният мавзолей е изграден от идеално пасващи 
един към друг скални късове. 

В България са намерени множество подобни находки, но тази е първата, която се оказва 
съхранена в автентичния си вид през вековете - градежът и предметите, намерени в погребалната 
камера, са от времето преди Троянската война. Именно те са помогнали на археолозите да 
датират с точност находките си - XIII век преди Христа. 

Местните хора наричат долмените Змейови къщи. Скалите са обвити с много легенди и 
чудни истории за крилати великани, които отвличали красиви девойки, самодивски хора и др. 

Мегалитите са древни каменни градежи, датиращи от преди хиляди години. Засега няма 
точен отговор точно кога, и с каква цел са строени като предполеженията са, че това са мeстa за 
погребение, древни светилища, или че са свързани с летоброенето. 

Допреди няколкостотин години долмени като този е имало в цяла Европа и в Северна 
Африка. До днес са запазени малка част от тях - в нашата страна и в Кавказ. Най - известният от 
мегалитите по света е този в Стоунхендж, Англия. Много от долмените са били разрушени 
просто за да бъдат използвани като строителен материал. 

- Долмен в местността „Лозята“ - Този Тракийски долмен е разположен северо-западно от 
село Белеврен,  край черен път, който отбива от пътя свързващ селата Белеврен и Кирово, на 
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запад в посока към село Долно Ябълково. Долменът е внушителен двукамерен без дромос, и е 
сравнително добре запазен. Всичките плочи са добре обработени. Покривната плоча е запазена 
само при главната камера а лицевите плочи на двете камери са изцяло запазени. Днес долменът в 
местността „Лозята“ край Белеврен е един от най-красивите, големи и майсторски създадени 
долмени в Странджа. 

- Долмен в местността „Цъврандакови къшли“. близо до местността и параклиса Аязмото, 
източно от шосето Белеврен – Кирово, по левия склон на долината на Селската река. 

- Долмен в местността „Кирякстоянована къшла“ („Кирякстефчова къшла“) 
- Долмен – до черния път на изхода от селото в северна посока  

с. Горно Ябълково 
- Долмен Чельов капак в местността „Паша дере“ до входа на кльона; 
- Долмен разположен източно от „Алмалийското кале“ 

с. Кирово 
- Тракийски долмен в местността „Корубата“ 

Югозападно от с. Кирово в бившия краве комплекс (краварника) на селото, западно от 
шосето, между селата Кирово и Белеврен. Долменът в село Кирово е мегалитно съоръжение 
свързано с религиозни обреди или погребения на Траките. Намира се в бившия кравекомплекс на 
селото, западно от от шосето свързващо селата Кирово и Белеврен, в местност с име Корубата.  
Долменът представлява няколко положени отвесно каменни плочи, които образуват камера и са 
покрити с друга каменна плоча. Главната му камера е с покритие, а предната и дромосът са 
отхлупени. Запазени са две лицеви плочи на камерите с добре оформени отвори с леко заоблени 
върхове. Долменът в село Кирово е един от най-добре изградените и запазени до днес долмени в 
района Странджа. 

- Долмен в местността Сарачева тумба / Гергов гроб. На излизане от с. Кирово по шосето 
към с. Граничар. 

- Долмен в местността Бички бунар 
с. Граничар 

- Долмен в с. Граничар, зад кльона  
- Долмен в местността „Капаците“ две двойки долмени  
- Долмен  в местността м. Атцера / Чардак баир зад кльона в близост (около500 м.) до 

граничната бразда  
с. Варовник  

- Долмен в местността „Ашламата“, край шосето Варовник-Бялата вода, до връх 
Близнаците (северозападно от село Близнак). 

- Тракийското светилище „Големият камък“ или Марков Камък  - край с. Долно 
Ябълково  
На около 3 км западно с. Долно Ябълково, ина се намира,  тракийско светилище, известно 

сред местните хора с името „Големият камък” или „Марков камък”. То датира от ранно 
желязната епоха (12 в. пр.Хр.). Свързано е с култа към плодородието и Богинята-Майка. 

- Крепост Калето - Потамукастел 
Крепостта Калето се намира 2км югозападно от центъра на днешния град Средец. Тя е 

построена в края на V началото на VI век. Разцвеът на крепостта е IX - X век, под 
името Потамукастел. Крепостта е  разрушена през XI век и реконструирана отново през XII век. 
По време на Турското робство населението постепенно напуска крепостта и се заселва на изток, 
където се създава селището Карабунар (от турски Черен кладенец) на мястото на 
съвремения град Средец. 
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 Богатата духова и материална култура на населението на община Средец е представена в 
експозициите на Исторически музей – Средец, Етнографски комплекс „Карабунарска 
къща“, Байлова къща. 

Етнографски комплекс „Карабунарска къща“ – изграден е, и е открит през 1982 г. 
Представен е дома и дворното пространство на традиционно карабунарско триделно жилище от 
края на ХVІІІ –ХІХ в. Комплексът е реплика на дома на отец Никола (живял ХІХ в.), също така е 
изграден в негово дворно място. В Етнографският комплекс се представят: семейния бит и 
култура, домашна и дворна среда от края на ХVІІІ – ХІХ в., включващи домашни занаяти и 
дейности от ежедневието на старите българи. Комплексът е най-стария тип жилище, характерен 
за Северните части на Странджа планина. Като тип архитектура се наблюдава строителна и 
архитектурна приемственост с късноантичните и ранносредновековни традиции на района.  

Етнографски комплекс „Карабунарска къща“, гр. Средец в момента не приема посетители. 
Необходим е цялостен ремонт и възстановяване на къшлите. 

„Байловата Къща“ гр. Средец 
Къщата е възстановка на странджанското двукатно жилище от края на ХІХ началото. на 

ХХ в. В нея са експонирани образци на художествените домашни занаяти, Тъкани, облекло и 
накити на четирите етнографски групи населяващи община Средец, тронки, рупци загърци и 
загорци. Представени са естетическите виждания на българката от края на ХІХ до средата на ХХ 
век. „Байловата Къща“ в гр. Средец не приема посетители и се нуждае от цялостен ремонт. 

Запазени образци на странджанска архитектура има в селата Голямо Буково, Долно 
Ябълково, Кирово и Факия. 
 Потенциал за развитието на поклоннически туризъм са манастирът „Св. Живоприемний 
източник“ и многобройните църкви на територията на общината. 

Манастир Св. Живоприемний източник (Село Голямо Буково) 
Манастирът „Света Петка“ (или „Св. Живоприемний източник“ заради извора, който 

блика под църквата, наричан още и Голямобуковски манастир) се намира на 4 км източно от село 
Голямо Буково. Той е построен през 1887 г. и е единственият оцелял до наши дни манастир в 
района на Странджа. Манастирът е изграден върху останки от друг манастир, като се предполага, 
че тук се е намирал Парорийският манастир на Григорий Синаит и школата на исихастите. 
Археолочиески проучвания доказват че на същото място в древността е съществувало и друго - 
езическо светилище. Съществуващата към момента манастирска църква е построена от майстор 
Колю Минев от Трявна. В строежа на колоните в базиликата са използвани материали 
от древното градище при Дебелт. В олтара на храма се намира аязмото Живоприемний източник. 

Действащи църкви в община Средец към 2020 г.: 
- с. Дебелт – Храм „Св. Троица“ – Нац. значение 
- гр. Средец – Църква „Свях светих“ 
- с. Голямо Буково – Църква „Успение Богородично” 
- с. Факия – Църква „Св. Димитър“ 
- с. Момина Църква – Църква „Света Параскева“ 
- с. Долно Ябълково –  Църква „Рождество Богородично“. 
- с. Горно Ябълково – Църква „Св. Илия“ 
- с. Богданово – Църква „Св.св. Константин и Елена” 
- с. Варовник – Църква „Възнесение Христово” 
- с. Вълчаново – Църква „Света Богородица”  
- с. Загорци  –  Църква „Св. Възнесение” 
- с. Орханово –  Църква „Света Петка”. 
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1.4. Ресурси за развитие на алтернативни форми на туризъм 

Културни прояви и събития: 
Епизодичните и периодични прояви, които се провеждат в Община Средец, както и 

проявите от богатия културен календар могат да бъдат популяризирани и да привлекат 
вниманието както на българските, така също и на чуждестранни туристи.  

С широка известност се ползва Националния събор „Фолклорен Венец Божура”, който се 
провежда през последната седмица на месец май в петък и събота. Съборът продължава 
музикално-песенната традиция на Странджанско-тракийския край. 

Таблица 57: Ежегодни културни събития с потенциален туристически интерес 

Събитие Място и време на 
провеждане 

Организатори 

“Йордановден” – спасяване на светия кръст 6-ти януари 
язовир „Малката 
река“ гр. Средец 

Община Средец 

Освобождение на гр. Средец от турско робство 15-16 февруари Община Средец 
Кукеровден – Сирни заговезни Февруари/Март Читалища 

„Празник на мартениците“ 1 март Община Средец и 
ОДК Средец 

Национален празник на Република България 
Военен парад 

3 март Община Средец 

„Ден на Тракия“ 
 

26 март ТД „Лазо Лазов“ 

Национален  конкурс „Шарено петле“ април ОДК Средец 
Община Средец 

„Седмица на гората“ 
Планинско ориентиране в гората и оцеляване 

20 април Община Средец 
ОП "Общински гори" 

Гергьовден – фолклорен концерт 
6 май 
 

Община Средец 
ОДК Средец 

Ден на Европа 
Майски хоровод 

9 май 
 

НЧ „Пробуда“ 

Национален събор „Фолклорен Венец Божура” В края на месец май Община Средец 
НЧ „Пробуда“ 

Национален фолклорен конкурс „С песните на 
Комня“ 

В началото на 
септември 

Община Средец 
Площад „България“ 

Общински преглед на художествената 
самодейност - Ритми и багри от Странджа 

Септември Община Средец 
 

Празник на град Средец 23 септември Община Средец 

Традиционно градско рали – „Гимкхана“ Септември Община Средец – 
градски парк 

Ден на народните будители 1 ноември Община Средец 
 

Ден на християнското семейство 21 ноември Община Средец 
 

„На Никулден в Средец“ 
 

6 декември Община Средец - пл. 
„България“ базар 
фолклорна програма 

Коледен концерт 20 декември Община Средец  
НЧ „Пробуда“ 

Празничен Новогодишен концерт 31 декември Община Средец – 
площад България 

Източник: Община Средец 
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„Кукеровден“ е интересен празник, който се празнува точно на Сирни заговезни. Датата 
му се променя всяка година и е свързана с датата на Великден. Кукерските игри и костюми са с 
голям туристически интерес, но трябва да бъдат широко популяризирани. 

Туристи може да привлекат и „Лазаруването“, обичай, пресъздаден от читалиещто в с. 
Дебелт. Еньов ден – 24 юни се чувства с интересен обичай в с. Факия. Читалището в с. Момина 
църква пресъздава обичая „Пеперуга“. Град Средец е популярен със своите Коледари.  

В Културния календар на общината са включени и празниците: 24 май- Денят на 
славянската писменост и на българската просвета и култур; 6-ти септември - Съединението на 
България, 22 септември – Ден на независимостта.Честват се Бабинден, Трифон Зарезан, 
Международният ден на жената, Тодоровден, Лазаровден и Великден.   

Основните проблеми на читалищата в общината са свързани с недостатъчните средства за 
ремонти на сградния фонд, закупуването на необходимата озвучителна техника, на нови книги и 
материали за библиотеките и участия на художествените състави в национални и международни 
прояви. Известни средства за покриване на тези нужди се предоставят от общинския бюджет, но 
възможностите са ограничени. Сред  основните източници за финансиране на различни културни 
прояви са дарители в лицето на фирми и организации. Едно от решенията за трайно осигуряване 
на средства е привличането на генерални рекламодатели.  

Местни творчески състави, кухня, традиции и обичаи: 
Към разнообразните туристически ресурси и потенциал могат да се добавят традиционните 

странджански носии, песни, хора и традиции, вкусната местна кухня и ароматните вина и ракии. 
Всичко това допълнено със непринуденото гостоприемство на потомствените тракийци, 
представляват добра база за развитие на селския и културно-познавателен туризъм.  

Към читалищата в община Средец развиват дейност множество самодейни и творчески 
състави, които съхравят местния дух, фолклор и традиции. 

Странджанския край е съхранил един уникален по своята същност фолклор, като от 
поколение на поколение местните жители са си предавали култура, обичаи, нрави.  

Община Средец се гордее с народните певици, които е дала на България: 
- Янка Рупкина – родена в с. Богданово 
- Калинка Згурова – родена в с. Дебелт 
- Комня Стоянова – родена в с. Драчево 
Традиционните местни занаяти - грънчарство, тъкане, предене, маганене на памук и плетене, 

кошничарство и дърводелство все още се упражняват от местни занаятчии и предизвикват голям 
интерес сред туристите. 

Община Средец  работи и за разработване на винено-туристически и кулинарни маршрути в 
района, които ще представят уникални странджански ястия, вина и ракии. 

Образователен туризъм 
НАР „Деултум-Дебелт” 
На територията на община Средец НАР „Деултум” Дебелт всяка година през летните месеци 

организира занимания на семейства свързани с образователни и спортни игри характерни за 
римските колонии. За да се подбуди интреса на малки и големи към историята на това място се 
показват намерени предмети от тези игри в самите разкопки.  

Общински Детски Комплекс- Средец 
Всяко лято в рамките на три месеца се провежда Лятно училище за деца от 1-8 клас в 

различни тематични направления. Гостите на града и техните деца се канят да се включат в 
организираните занимания. Част от тях се провеждат на открито, други на закрито, трети сред 
природата.  
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Зелена къща 
От 2019 година в Средец развива дейност „Зелена къща” като място обединяващо малки и 

големи с интерес към екологията. Организират се различни занимания в залите, правят се 
посещеняи по интересни туристически дестинации в цялата община, комбиниращи в себе си 
екология и история. Зелените училища започват да набират сила и популярност като занимания 
през свободното време за малки и големи. 

Спортен туризъм  
На територията на община Средец има голям потенциал за развитие на спортен туризъм.  
В общината съществува силно развит международен ловен туризъм. Ловните полета на 

Средец са едни от най-добре развитите в България. Местността „Божура“ е предпочитано място 
за настаняване и отправна точки за любителите на този спорт към ловните полета.  

Гористите местности и  язовирът предлагат отлични условия за развити на каяк и пейнтбол, 
стрелба с лък, горско ориентиране и др. През годините се провежда тематичното мероприятия 
„Екшън уикенд”, което обединява всички тези занимания на открито и интереса към него е 
огромен. Спортният календар на общината е много богат и може да се използва за привличане на 
туристи, участници и любители на различни спортове и хоби-туризъм. 

Спортно развлекателна инфраструктура  
На територията на град Средец се намират три фитнес площадки, които са свободни за достъп 

от жителите на града и гости. Една фитнес площадка се намира в градския парк, други две –
стрийт фитнес и фитнес площадка в парковата площ около Трансграничен културен център за 
деца. В градския парк е разположен малък въжен парк с детска площадка. 

На територията на Трансграничен център има обособена зона за игра и развлечение 
включваща гигантски шах на открито и тенис маса. Предстои да бъде изградена малка стена за 
катерене. Река Факийска и язовирите предлагат възможности за развитие на любителски 
риболов. Значителният рекреационно-туристически потенциал не е използван изцяло. Необходим 
е по-активен маркетинг и реклама на съществуващите спортни бази, зали и терени, за да се 
привлекат национални и чуждестранни отбори и клубове за тренировъчни лагери и провеждане 
на спортни първенства и състезания. 

1.5. Капацитет за развитие на туризма 

Географското положение на община Средец, природните ресурси, културно-
историческото наследство и водните богатства, предполагат успешното развитие на 
разнообразни форми на туризъм.  За нарастване и задържане на туристическия интерес и 
утвърждаване на дестинацията от първостепенна важност е осигуряването на добра туристическа 
достъпност, включваща „довеждащата” и вътрешната транспортна инфраструктури. 

Субект на управлението на Туристическа дестинация – Средец са органите на местната 
власт в партньорство с неправителствените организации (читалищата и самодейните състави, 
НПО, МИГ, Туристическо дружество, ПП „Странджа“, ДГС и др.), бизнеса и децентрализираните 
държавни институции, имащи отношение към развитието на туризма в общината. За съжаление в 
общината не работят туристически агенции и туроператори. Те трябва да бъдат привлечени от 
други региони. Почти всички населени места в община Средец имат потенциал да привличат 
туристи и да допринесат за развитието и обогатяването на местния туристически продукт. 
Голяма част от селата са подходящи както за селски, така и за планински, екологичен, културно-
исторически, религиозен туризъм, лов и риболов.  

Основният поминък на хората в малките населени места е животновъдство и земеделие. 
Този ценен ресурс може да се използва за изхранване на туристите и предлагане на традиционна 
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кухня от местна продукция в заведенията. Това ще спомогне както за оптимизиране на разходите 
в туризма и оформяне на ярко изразена идентичност на района, така и за съживяване на 
общинската икономика като цяло и развитие на съпътстващи дейности и услуги. Необходим е 
интегриран подход и засилване на връзките между туристическата индустрия и местните 
производства – селско стопанство (биоземеделие), хранително-вкусова промишленост, 
занаятчийство и др. 

За подобряване качеството на селския туризъм е необходимо да се подобри и общия облик 
на селата – площади, паркове, улици, тротоари, детски и спортни площадки, забавления и 
атракции. Връзката между някой села и разходките до туристически обекти в района може да се 
осъществяват с велосипеди, чрез изграждане на мрежа от вело-алеи. Необходимо да се поставят 
указателни табели за достигане на природните и културни забележителности. 

Хората и местните общности са най-важния ресурс за развитие на всякакви икономически 
дейности, включително и за туризма. Те са в основата на организацията, управлението и 
създаването на туристическите продукти и услуги. От техните знания, умения и капацитет зависи 
качеството на туристическото предлагане. Те са двигателя на местното икономическо развитие и 
устойчив растеж. Хората са генератори на иновативни идеи за оползотворяване на туристическия 
потенциал и разнообразяване престоя на туристите с различни атракции. Като цяло в общината 
липсват допълнителни атракции и забавления за разнообразяване престоя на туристите. 
Необходима е ефективна реклама и нови атракции– маунтин байк, велосипеден туризъм, спортно 
ориентиране, пейнтбол, риболов, каяк и др. 

Качеството на туристическото обслужване зависи изцяло от персонала и е обща 
отговорност на образователната система, Общината и предприемачите в сферата на туризма.  

Информационното обезпечаване на туристите в дестинацията трябва да се осигурява от 
Посетителските информационни центрове в гр. Средец и селата Голямо Буково и Факия, които да 
разширяват дейността си, да се създаде интернет-портал с туристическа информация за общината 
и да се назначат подготвени екскурзоводи и водачи за местните обекти и маршрути, включително 
за велосипеден туризъм, планински водачи, инструктори по каяк, спортно ориентиране и други. 
Устойчивото развитие на туризма налага координация, партньорство и съгласуване на действията 
на всички заинтересовани страни и отговорни институиции, включително Консултативния съвет 
по туризъм. 

Обезпечаването на туристическата индустрия с добре подготвени кадри, професионалисти 
в различни области е една от най-важните задачи за развитието на дестинацията през програмен 
период 2021-2027 г.  

Туризмът отдавна се е превърнал в икономически и социален феномен в ежедневието на 
стотици милиони хора. По данни на Световната туристическа организация (СТО) той остава един 
от най-динамично развиващите се сектори, които бележат непрекъснат ръст.  

Приблизителни данни за лицата заети във сферата на туризма в община Средец към 2020 
г. са следните: 

Управители, като в това число влизат управители на места за настаняване, управители на 
хотели или мотели, управители на кафе, бистра, механи , пивници – 45 човека. Сервитьори  - 15 
броя, готвачи - 15, рецепционисти – 6, камериерки – 6, касиери – 3 , счетоводители за всеки 
обект,  хигиенисти – 3. Като тази бройка през летния сезон се увеличава. 

В бъдеще предприемачите ще срещат все по-големи трудности при набиране на персонал 
и ще са принудени да привличат кадри от други общини. За да ги задържат обаче се налага да се 
предлага адекватно възнаграждение през цялата година и тук се изправяме пред проблема със 
сезонността на туризма и липсата на възможности за равномерна натовареност на легловата база. 
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Остава и проблема с чуждоезиковата подготовка на кадрите. Това налага организиране на 
допълнителни курсове и обучения за да може да се развива трансграничното сътрудничество и да 
се увеличат чуждестранните туристи. 

2. Мерки и дейности за развитие на туризма 

Инвестициите в туристическия сектор и популяризирането на Средец като атрактивна и 
забележителна туристическа дестинация могат да се отразят положително на стандарта на живот 
и качествата на средата в общината. Успешното развитие на туризма може да създаде нови 
работни места, както в сектора, така и в съпътстващи дейности и услуги и да превърне Средец в 
привлекателно място за бизнес и живот. 

Общината има потенциал да се превърне в популярна българска дестинация за рекреация, 
спорт, краткотраен отдих, природен, културно-исторически и познавателен туризъм през цялата 
година. Мисията на Община Средец в това направление е да провежда последователна и 
целенасочена политика в областта на туризма, като осигурява координация и партньорство 
между публичния, частния и неправителствения сектор и съдейства за популяризиране на 
дестинацията.  

Главната цел на Програмата за развитие на туризма, като елемент на ПИРО е да се 
набележат подходящи мерки и дейности за утвърждаване на Средец на туристическия пазар, като 
популярна дестинация за традиционни и алтернативни форми на туризъм, на база местните 
ресурси и потенциал.  

Мерките и дейностите за развитие на туризма попадат в обхвата на Приоритет 1 на 
ПИРО - Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и 
интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси, подобряване на бизнес 
средата и стимулиране на предприемачеството. 

Към този Приоритет е включена Мярка 1.4. Развитие на туризма като индустрия, 
базирана на специфичните местни ресурси, природни и културни забележителности. 

За превръщането на туризма в икономически рентабилен отрасъл, генериращ доходи и 
заетост за местното население са необходими целенасочени действия в три направления, 
обобщени като подмерки в Програмата за реализация на ПИРО. 

Подмярка 1.4.1. Оползотворяване и развитие на местните туристически ресурси, чрез 
подобряване на базовата инфраструктура и активно предлагане на интегрирани 
конкурентоспособни туристически продукти и услуги. 

Дейности/Проекти: 
‐ Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и 

подобряване на транспортния достъп до туристическите забележителности на общината; 
- Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно 

значение, включително опазване и защита на материалното и нематериалното природно, 
историческо и културно наследство; 

- Създаване на ясна концепция за уникален местен туристически продукт: „Величието на 
древния „Деултум“, „Живоприемний източник“ и гласовете на мистичната Странджа“, включващ 
различни пакети от туристически маршрути, посещения, атракции и услуги. 

- Консервация, реставрация и експониране на археологическите обекти в Археологически 
резерват „Античен и средновековен град Деултум“ – Дебелт; 

- Ремонт и възстановяване на Етнографски комплекс „Карабунарска къща“ и 
превръщането му в туристическа атракция; 
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- Ремонт и възстановяване на „Байловата къща“ в гр. Средец и превръщането й в 
туристическа атракция; 

 
- Обособяване на екопътеки и маршрути с възможности за велосипеден, пешеходен 

туризъм и конна езда; 
-  Създаване на нови места за настаняване, къщи за гости, атракции и развлечения; 
- Подобряване на материалната база и повишаване на категорията на местата за 

настаняване и подслон; 
- Изграждане на зони за къмпингуване и риболов край местните реки и язовири; 
- Подобряване състоянието на културно-историческите и религиозни паметници и достъпа 

до тях; 
- Социализиране, озеленяване и благоустройство на места за пикник, краткотраен отдих и 

разходка – паркове, градинки, почистване и ремонт на чешми, поставяне на беседки, указателни 
и информационни табели, огнища, пейки, кошове за отпадъци и други; 

- Създаване на нови и обновяване на съществуващи детски, спортни площадки и фитнес 
на открито; 

- Въвеждане на видеонаблюдение и контрол за опазване на туристическите бази и обекти в 
общината. 

Подмярка 1.4.2. Стимулиране на предприемачеството в туризма и съпътстващи 
дейности и услуги и генериране на работни места  

Дейности/Проекти: 
- Осигуряване на добре подготвени кадри за работа в туристическия сектор и повишаване 

качеството на обслужване в туризма; 
- Данъчни и административни облекчения за стартиране на нов бизнес в сферата на 

туризма; 
- Ускоряване процеса на категоризация на обектите за настаняване, хранене и развлечения; 
- Организиране на обществени обсъждания по теми свързани с комплексното развитие на 

туризма; 
- Организиране на обучения, курсове и семинари за увеличаване квалификацията на 

заетите; 
- Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти; 
- Активна дейност на Консултативен съвет по въпросите на туризма. 

Подмярка 1.4.3. Развитие и разнообразяване на туристическото предлагане, 
интегрирано управление, маркетинг и реклама на дестинацията.  

Дейности/Проекти: 
- Разширяване дейноста на общинските посетителски информационни центрове, координация 

и организация на информационното обслужване на туристите; 
- Създаване на информационен туристически портал/сайт на общината; 
- Създаване на имидж, бранд, емблема и лого на дестинацията и разпространение на 

рекламни брошури, каталози, видео-материали, клипове, рекламни филми и други; 
- Изготвяне и прилагане на маркетингова стратегия за целогодишно привличане на туристи; 
- Реклама на дестинацията с акцент върху по-значимите културни и природни атракции, 

включително чрез обмен на ноу-хау и добри практики в областта на туризма; 
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- Изграждане на кей на  язовир „Малката река“ с общодостъпни каяци за гребане. Язовир 
„Малката река” в гр. Средец предлага отлични условия за гребане с каяк, необходимо е 
изграждането на малък кей където да бъдат разположения каяците. Също така могат да 
бъдат ползвани за риболов вътре в язовира. 

- Създаване на туристически маршрути с предвижване с АТВ- изработване на маршрути през 
гористи местности водещи до туристически забележителност чрез превозни средства тип 
АТВ. Създаване на ремонтна станция и паркинг за превозните средства.  

- Създаване на веломаршрути до забележитленостите в различни посоки, преминаващи през 
забележителностите в община Средец. Закупуване на 20 велосипеда за различна възраст, 
създаване на вел- станция за бързи ремонти. Издаване на туристическа брошура с маршрути 
и базова информация за общината.  

- Организиране на едно и дву-дневни пешеходни и екологични турове и маршрути за 
приключенски туризъм в Странджа; 

- Организиране на спортни състезания, турнири и шампионати за различни спортове и 
оползотворяване потенциала за спортен туризъм във всички зони; 

- Организиране на зелени училища, детски лагери и ученически пешеходен еко- туризъм, 
съвместно с Туристическото дружество и Държавното горско стопанство; 

- Организирано наблюдение на птици, животни и на находища от редки растения и билки; 
- Организиране на културни събития и спортни мероприятия с местно и национално 

значение, които допринасят за развитието на туризма; 
- Проучване и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти, които да бъдат включени в 

културния календар на общината и представяни на туристи; 
- Създаване и развитие на местен туристически продукт „Гласовете на Странджа“, 

представящ магията на странджанския фолклор, родните къщи, живота и творчеството на 
Янка Рупкина, Калинка Згурова и Комня Стоянова. 

- Включване на местните обичаи - „Еньова буля“, „Пеперуга“ и „Кукеров ден“ в 
туристически пакети и представянето им като атракция за разнообразяване престоя на 
туристите. 

- Развитие на биоземеделие и предлагане на местни био-продукти и кулинарни специалитети 
на туристите; 

- Поставяне на информационни табели и карти за съществуващите обекти, маршрути и места 
за настаняване; 

- Поставяне на указателни табели в малките населени места с упътване за достигане на 
природните и културни забележителности в района; 

- Обновяване на туристическите маркировки и знаци по планински маршрути и еко-пътеки; 
- Изготвяне на туристически информационни карти с маршрутите в района, включително за 

планинските пешеходни маршрути в Странджа планина; 
- Интегрирани съвместни туристически проекти с други общини и неправителствени 

организации; 
- Участие в български и международни туристически борси и търговски изложения; 
- Организиране на опознавателни посещения в района за тур-оператори и тур-агенти. 
- Бизнес посещения на инвеститори за представяне на туристическия потенциал и свободни 

за инвестиции сгради, обекти и терени; 
- Туристически обмен с побратимени градове и трансгранично сътрудничество за 

популяризиране на дестинацията; 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

192 
 

- Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в Организацията за 
управление на туристическия район и включване на местните забележителности в 
регионални и национални туристически маршрути и продукти. 

Очаквани резултати от изпълнението на Програмата за развитие на туризма са: създаден и 
предложен на туристическия пазар уникален местен туристически продукт, на база 
специфичните ресурси и потенциал; увеличаване на местата за настаняване и послон; 
увеличаване на нощувките, увеличаване на приходите от туризъм, увеличаване на заетостта на 
легловата база; увеличаване на средния престой на туристите; увеличаване на работните места в 
туризма и в съпътстващи дейности и услуги. 

Действията на Общината и инвестиционните проекти в сферата на туризма трябва да спрат 
негативните тенденции в развитието, които сега се наблюдават и да спомогнат за повишаване на 
жизнения стандарт на населението и създаване на нови работни места. 

Постигането на благоприятно за общината развитие може да се осъществи, като се 
използват два основни подхода: 

- Инвестиционен подход – в този подход държавните институции, местните власти, 
частните предприемачи и неправителствените организации ще играят съществена роля в 
предлагането, разработването и лобирането за осъществяване на местни и чуждестранни 
инвестиции и за привличане на финансови средства за осъществяване на инвестиционни проекти 
за успешно развитие на туризма в община Средец; 

- Ресурсен подход – максимално използване на местните туристически ресурси и 
потенциал.   

В допълнение на тези два подхода трябва да се работи в две още две посоки - осигуряване 
на добре подготвени кадри за работа в туризма, които да обезпечат доброто и качествено 
обслужване на туристите и гостите, от една страна, и активен маркетинг и реклама на 
дестинацията и местните продукти и услуги на българския и международен пазар, от друга. 

Община Средец има потенциал и капацитет да се развие като популярна и привлекателна 
туристическа дестинация, предлагаща местните ресурси като единен, брандиран уникален 
туристически продукт, съчетаващ разнообразни форми на туризъм и атракции за посетителите.  

Настоящата Програма ще допринесе за устойчиво, интегрирано туристическо развитие на 
общината, привличане на инвеститори в сектора, подобряване и разширяване на базовата 
инфраструктура, повишаване качеството на туристическото предлагане и за утвърждаването й 
като предпочитана дестинация за отдих и туризъм. Заложените цели ще се постигнат, чрез 
използване на наличните ресурси за устойчиво развитие на всички видове туризъм, за които има 
потенциал в общинската територия, като се акцентира върху: културно-историческия, 
екологичен, спортен, приключенски, селски туризъм, лов и риболов. Предлагането ще се 
допълни и разнообрази с възможностите за религиозен, фестивален и събитиен туризъм, 
тренировъчни школи, уикенд почивки и рекреация, зелени училища, детски лагери, рафтинг, 
каяк, конна езда и др. 

За финансовото осигуряване на необходимите мерки и дейности могат да се използват 
възможностите, осигурени в най-голяма степен от СПРЗСР, ВОМР, чрез МИГ „Средец“, ОПРР, 
Програмите за трансгранично сътрудничество и други български оперативни програми, по които 
Община Средец и местния бизнес са потенциални бенефициенти. Като допълнителни източници 
на средства могат да се използват други общностни програми, финансирани от фондовете на ЕС 
и други национални и международни донорски програми, общинския бюджет, републиканския 
бюджет, частни инвестиции и банкови кредити. 
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ЧАСТ VIIІ. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И 
ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

Интегрираният подход е един от новите моменти в стратегическото и пространствено 
планиране през новия програмен период и намира своето конкретно приложение в Програмата за 
реализация на Плана за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021 – 2027 г. 
Интегрираният подход изисква да се търси не само локалния ефект от отделните мерки, дейности 
и проекти, включени в ПИРО, но и да се гарантира мултипликационен ефект от комплексното им 
прилагане. Интегрираният подход, приложен при изготвянето на Програмата за реализация на 
ПИРО се основава на три основни характеристики: мултидисциплинарност; пространствено 
измерение и партньорство. С този подход се цели преодоляване на социалните и териториални 
различия и съгласувани действия при планирането и управлението на ресурсите за подобряване 
на компонентите на жизнената среда. В основата на подхода е промяната на фокуса от подкрепа 
за населените места към подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към 
интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/. 

С подхода за интегрирано териториално развитие се цели развитие на модел на 
партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно 
ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни (представители на бизнеса 
и гражданското общество), така и между отделните административни звена и публични 
институции (различни общини, областни администрации). Идеята е всички те, водени от обща 
цел вместо в условия на конкуренция за достъп до финансиране да работят съвместно за 
разрешаването на общи проблеми или оползотворяване на потенциалите за развитие на 
конкретната територия, без водещи да са административните граници на отделните териториални 
единици. В този смисъл водещ принцип при изпълнението на ИТИ на първо място е 
сътрудничеството за решаване на общи проблеми, а не административно-териториалните 
граници на общината.  

През програмен период 2021-2027 г. се планира финансирането на концепции за ИТИ, 
състоящи се от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти / проектни идеи, 
насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, включващи най-
подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за 
осъществяване на конкретна цел или приоритет. 

По своята същност ПИРО представлява стратегически документ относно политиката за 
постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината, докато програмата за неговата 
реализация има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, 
инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието. Програмата за 
реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на 
общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на 
развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, 
институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. Основните структурни 
елементи на програмата са мерките и проектните идеи по съответните цели и приоритети на 
плана. В тях са включени дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви 
признак, с общо  финансово управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена 
интервенция може да обхваща комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени 
или заемни средства, инвестиционни програми по общински концесии, средства от различни 
оперативни програми или от други източници.  
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Мултипликационният ефект от прилагане на интегрирания подход при реализация на ПИРО 
може да бъде: 
 Интегрален - интегритетът се изразява в последователна реализация на комплекс от 

мерки, проекти и дейности, които изпълнени в съвкупност ще създадат по-висока 
добавена стойност за обществото и ще имат по-голям общ ефект за целевата територия и 
нейното население; 

 Синергетичен, т.е. по-голям от сумата на ефектите от отделните мерки, ако последните 
биха се провеждали поединично, без връзка и взаимодействие с другите мерки; 

 Метричен и неметричен, като качествените ефекти в крайна сметка могат да доведат до 
подобряване на функционирането на социо-икономическата система; 

 Постоянно нарастващ, умножаващ се ефект. Реализираният ефект в една сфера да води 
след себе си пряко или косвено, до съответни ефекти и в други, по-близки или по-далечни, 
по-пряко или по-непряко свързани подсистеми на обществения живот. 
Макар, че са относително самостоятелни, икономическата, социалната и 

инфраструктурната системи на територията на общината и процесите на реализиране на мерките 
в тези системи функционално се преплитат помежду си и зависят една от друга. Така 
самоцелното подобряване на инфраструктурата, без преодоляване на демографските и 
икономически проблеми не би допринесло за подобряване на качеството на живот и 
благосъстоянието на населението. Същевременно подобряването на икономическата база и 
привличането на инвеститори, не може да се осъществи, без качествени и добре обучени кадри и 
благоприятстващи развитието на бизнеса обществени инфраструктури. Това налага прилагането 
на интегриран подход в ПИРО като цяло и в частност във включените в Програмата за 
реализация на плана мерки, дейности и проекти. По този начин паралелното подобряване на 
качеството на човешките ресурси и на инфраструктурата ще доведе до ускоряване на 
икономическото развитие. Това от своя страна, ще позволи генериране на повече приходи в 
общинския бюджет, допълнително подобряване и модернизиране на инфраструктурата, 
повишаване на квалификацията и мотивацията на хората да останат да живеят и работят в 
общината. С подобен мултипликационен ефект ще бъдат и мерките, насочени към опазване и 
подобряване на околната среда, превенция и адаптиране към климатичните промени, 
подобряване на зоните за отдих и туризъм и други. 

Независимо от това, че всяка от посочените сфери има своите собствени цели, приоритети 
и бюджети, при интегрирания подход за развитие трябва да се държи сметка как тези 
институционално отделни елементи си въздействат взаимно. Принципът на интегрирания подход 
следва да бъде водещ при разработването на стратегическия раздел на ПИРО и съответно да бъде 
прилаган по отношение на всяка част от неговата структура. Тоест отделните мерки, поекти и 
дейности да се разглеждат в тяхната взаимна връзка и допълняемост, като съзнателно се търсят и 
развиват интеграционни връзки на всички равнища, както вътре в общината, така и в нейната 
обвързаност с други територии, извън нейния обхват. 

Основните структурни елементи на Програмата са мерките и проектите/проектните идеи 
по съответните приоритети на ПИРО. Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен 
характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично, в 
зависимост от условията и прогнозите за реализацията на ПИРО, с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане целите и приоритетите за развитие. 

Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Средец за 
периода 2021 – 2027 г. е представена в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 
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Програмата за реализация на ПИРО съдържа и Индикативен списък на важни за 
общината проекти, които ще се разработват и изпълняват в рамките на Програмата 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1А). 

Индикативният списък е изготвен по образец, регламентиран в Методически указания за 
разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 
2021-2027 г. от м. март на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Индикативният списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на 
общината и за постигане целите на ПИРО е неразделна част от Програмата за реализация, тъй 
като интегрираното им комплексно изпълнение ще има по-голям синергичен ефект върху 
целевата територия. В този смисъл, включените в Приложение №1А интегрирани проекти по 
съответните мерки могат да фигурират и в Приложение №1, но се извеждат в самостоятелен 
списък, за да се подчертае общия им мултипликационен ефект. 

В Програмата за реализация на ПИРО и Индикативния списък преобладават повече 
проектни идеи и по-малко на брой конкретни проекти, за които има сериозни инвестиционни 
намерения или проектна готовност. Това е разбираемо, тъй като ПИРО е разработен в началото 
на програмния период. С влизането в действие на Плана, ще се пристъпи към разработването на 
самите проекти, които корелират със заложените в плана проектни идеи. Важна особеност във 
формулировката на проектните идеи е това, че същите се представят в по-обобщени 
формулировки. Това е направено с цел в тази формулировка в последствие да се добави в по-
конкретен вид наименованието на конкретния проект.  

При определяне на Индикативната стойност на предлаганите Проектни идеи са 
използвани стойностите на проекти – аналози, които са финансирани в програмния период 2014-
2020 г. или разработени количествено-стойностни сметки и финансови обосновки за дейностите, 
за които има проектна готовност. Размерът на финансовия ресурс е индикативен, а неговата 
конкретна величина ще се определя при разработването на самите проекти, съобразно 
техническите им параметри, методики за фонд работна заплата, финансиране на меки мерки, 
часови ставки и условията за допустимост на разходите по процедурите за финансова помощ, по 
които ще се кандидатства. 

Условието за включване на конкретни проекти или проектни идеи в Приложение №1а е, 
че общината съвместно с партньорите са преценили, че: а) съответният проект е от особена 
важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно; б) съответният 
проект има известна степен на проектна готовност (предпроектно проучване, технически 
инвестиционен проект, обосновки, социално-икономически анализ, финансови анализи и др.); в) 
съответният проект е интегриран с други проекти, чието съвместно изпълнение води до голям 
ефект за общината и нейното население. 

В тази връзка е възможно на етапа на изготвяне на ПИРО общината да няма готовност с 
подробен списък, съгласно приложение №1А, но той може да бъде добавен или разширяван по-
късно, при актуализация на Програмата за реализация на ПИРО. Индикативният списък с 
проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при спазване на принципа на 
партньорство, чрез съответните мерки от комуникационната стратегия. 

Съгласно Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. от м. март на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, Програмата за реализация на Плана за интегрирано 
развитие на община Средец 2021 – 2027 г. съдържа и Индикативна финансова таблица 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 
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Индикативната финансова таблица представлява обща оценка на необходимите ресурси за 
реализация на приоритетите на ПИРО и описва финансовата рамка на поетите ангажименти по 
неговото изпълнение. Ресурсите за реализацията на ПИРО включват всички планирани средства 
за реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки, дейности и 
проекти/проектни идеи. В този смисъл Индикативната финансова таблица включва в прогнозен 
план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи 
разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид 
публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината 
и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г. 

Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, 
включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в 
зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в 
пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените 
средства, чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани 
промени в предвидените мерки и проекти.  

Програмата за реализация на ПИРО и приложенията към нея подлежат на актуализация с 
цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 

Основните източници на финансиране на заложените в Програмата за реализация на 
ПИРО мерки, проекти, идеи и дейности за програмен период 2021-2027 година са: 

- Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони /СПРЗСР/; 
- ОП „Иновации и конкурентоспособност” /ОПИК/; 
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/; 
- ОП „Наука и образование“ /ОПНО/; 
- ОП за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 

/ОПНИИДИТ/. 
- ОП „Електронно управление и техническа помощ“ /ОПЕУТП/; 
- ОП „Околна среда“ /ОПОС/; 
- ОП „Морско дело, рибарство и аквакултури“ /ОПМДРА/; 
- ОП „Транспортна свързаност“ /ОПТС/ - за републиканска пътна мрежа (АПИ); 
- ОП за храни и/или основно материално подпомагане /ОПХОМП/; 
- ОП „Развитие на регионите“ /ОПРР/ - само за интегрирани проекти с големи общини в 

рамките на СЗР и в изпълнение на приотиретите на Интегрираната териториална 
стратегия за развития на района /ИТС/, чрез подхода на интегрирани териториални 
инвестиции /ИТИ/. 

- Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция“; 
- Общностни програми на ЕС за периода 2021-2027 г. („Еразъм“, „Хоризонт Европа“, 

LIFE, Европа за гражданите, ЕС в подкрепа на здравето, Цифрова Европа и др.); 
- Финансов механизъм на европейското икономическо пространство /ФМ ЕИП/; 
- Национален план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ - нов финансов инструмент 

на ЕС за преодоляване на последиците от пандемията с COVID-19; 
- Националната програма по фонд „Убежище и миграция“; 
- Национален доверителен екофонд; 
- ПУДООС; 
- Фонд „Флаг“; 
- Национални програми на МТСП, администрирани от АЗ, АСП, „Красива България“; 
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- Национални програми на МОН, т.ч. Национална програма „Изграждане на училищна 
STEM среда“ и др.;  

- Национален фонд „Култура“; 
- Републикански бюджет; 
- Общински бюджет; 
- Частни инвестици, концесии, кредитни линии, заеми и други. 

 

ЧАСТ IХ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

 
1. Механизъм за наблюдение и оценка на ПИРО 

Предмет на наблюдение на ПИРО 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 ПИРО е Общинския съвет. 
Функциите по наблюдението на ПИРО включват: 

 Наблюдение на изпълнението на ПИРО въз основа на определените макроикономически 
индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към целите на европейската политика за 
сближаване през периода 2021-2027 г., глобалните екологични индикатори, целите на 
Националната програма за развитие „България 2030“ и другите специфични количествени 
индикатори по отношение на реализацията на целите, приоритетите и мерките за 
регионално развитие;  

 Координация на дейностите по наблюдението на ПИРО със заинтересуваните органи, 
организации, физически и юридически лица; 

 Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за 
изпълнението на ПИРО; 

 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; 

 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 ПИРО. 
Системата за наблюдение на ПИРО включва следните основни компоненти:  

 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи специфичния 
характер на плана, реализацията на неговите цели, 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 ПИРО се осъществява на основата на 
данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, АЗ, АУЕР, ИАОС, РИОСВ, РЗИ, АСП И ДР., 
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 ПИРО се 
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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.  

 Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния сектор 
активно участват в процеса на разработване на ПИРО и наблюдение изпълнението на 
плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана. Тази 
група от участници ще бъде пряко включена и в реализацията на проекти и дейности, 
основно насочени към подобряване на средата за живот и развитие.   
Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.  
За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката 

предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 
управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага и 
съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на регионалния 
план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и приоритети и 
възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните 
дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да 
насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката общественост. 

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни 
доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност 
промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, 
регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 
ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с цел 
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие; 
заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. Годишните доклади 
за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват информация за изготвяне на междинната 
и последващата оценка.   

По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет,  или по искане на Кмета могат 
да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена тема 
или специфичен проблем.  

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 
действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 
резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация на 
съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира актуализация на 
ПИРО, за да се направят необходимите корекции в документа и да се предприемат мерки, за да се 
осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на нуждите на района.  

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода 
на действие на регионалния план за развитие и дава представа за степента на цялостното 
изпълнение на плана. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след предприетите 
мерки в резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са изпълнени и е 
достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят основни изводи и 
констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в съответния район.  
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Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 
устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 
ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката 
за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид при 
разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.  

 Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се внасят за 
обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

 През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват 
допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 
управление на регионалното развитие. 

Актуализация  
Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало да остане 

относително „твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по 
отношение на мерките, дейностите и проектите, които ще се изпълняват. 

2. Система от индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие има за крайна цел да повиши ефективността и ефикасността на 
използваните материални, финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и 
въздействия върху целевата територия. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО са съпоставими 
с текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, използвани в 
системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и спецификата на 
района. Те изцяло отговарят на изискванията на „Методическите указания за разработване на 
Планове за интегрирано развитие“ на МРРБ. 

Избраните индикатори са: 
 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията;  
 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им, 

налични са и  в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и 
количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата 
периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани  и подходящи по отношение на целите и приоритетите за 
развитие; 

 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща 
сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на 
напредъка и постигането на целите. 

За целите на отчитане изпълнението на ПИРО ще се използват следните видове 
индикатори: 

 Индикатори за продукт 
 Индикатори за резултат. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана 
на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в 
Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за наблюдение и 
оценка. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на 
плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 
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Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на целите и 
приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. 

Индикаторите за наблюдениеобхващат физическите характеристики (параметри) по 
отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им 
могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана се използват два вида 
индикатори: за продукт и за резултат. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 
определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите тесе 
отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на 
територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват 
обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията 
на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение 
за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика заустойчиво 
интегрирано местно развитие за периода. Степента на въздействие се отчита с количествено 
и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно 
достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината 
и приноса на това развитие за общото развитие на региона. 

Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от 
конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Най-общо индикаторите за 
продукт измерват напредъка по отношение на приоритетите и мерките, а индикаторите за 
резултат - по отношение на целите. Въпреки това е възможно за даден приоритет да се 
формулира както индикатор за продукт, така и индикатор за резултат. Индикаторите за резултат 
се формулират само по отношение на целите. С индикаторите за продукт се измерват и 
постигането на мерките, но не е задължително да се формулират за всяка отделна мярка, дейност 
или проект - включването на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната 
ситуация. 

За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор 
са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, 
периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на 
всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 
периода на действие на плана. При наличие на достатъчно информация и данни на периодична 
база могат да се определят и междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети. При 
разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 
изпълнението на ПИРО се имат предвид общите индикатори в областта на регионалната 
политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2021-
2027 г. Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО са посочени в матрица 
на индикаторите - Приложение №3.  
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ЧАСТ Х. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА 
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 2021-2027 Г. 

Предварителната оценка е изготвена в съответствие с чл. 32 на ЗРР едновременно с 
подготовката на проекта на Плана за интегрирано развитие (ПИРО). Тя съдържа прогнозна 
оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на 
община Средец, оценки за вътрешна и външна съгласуваност, реалистичност, приложимост и 
изпълнимост на документа.  

Планът за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. е 
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и 
провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът 
очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и 
екологично развитие на общината за период от седем години. 

Предварителната оценка на ПИРО има за цел да подобри качеството на документа, като 
проследи неговата външна и вътрешна свързаност, съответствие със стратегически и планови 
документи на областно, регионално, национално и наднационално ниво, неговата ефективност, 
ефикасност, релевантност, въздействие и устойчивост. 

Оценката на въздействието е инструмент за по-добро вземане на решения и за гарантиране 
качеството на публичните политики. Тя е свързана с идентифицирането, предвиждането и 
оценката на възможните резултати, както положителни, така и отрицателни, от прилагането на 
политиките. Насочена е към елиминиране или свеждане до минимум на негативните и 
оптимизиране на позитивните последствия от тях. 

Оценката на въздействието представлява неразделна част от цикъла на секторните 
политики, в частност от фазата на разработването на политики и стратегическо планиране. Една 
качествена оценка на въздействието е много важна за постигане на по-пълна осведоменост на 
лицата, вземащи решения, а и на широката общественост относно резултатите от прилагането на 
политики, нормативни, планови и стратегически документи. 

Тя дава логическо обяснение на процесите, като разглежда всички евентуални последици, 
произтичащи от прилагането на ПИРО, включително и възможността да се запази статуквото, 
като по този начин се направят изводи относно ефективността на предлаганата намеса, мерки и 
дейности от гледна точка на постигането на поставените цели. 

Конкретните цели на Предварителната оценка са: 
- Да се гарантира външната съгласуваност на ПИРО и заложените в него стратегически цели и 

приоритети с документите от по-високо йерархично национално и европейско ниво, 
секторните стратегии, Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮИР за периода 
2021-2027, Национална програма за развитие България 2030 и други. 

- Да се гарантира вътрешната съгласуваност на ПИРО, като се оцени връзката между 
резултатите от социално-икономическия и SWOT-анализа с реалистичността и адекватността 
на заложените цели и приоритети, предвидената система за наблюдение, оценка и 
актуализация, предложените индикатори за наблюдение, механизми за контрол, мерки за 
информация и публичност и програмата за реализация; 

- Да се гарантира спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 
финансови ресурси за развитие - частни инвестиции и общински бюджет със средства от 
държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници; 

- Да се гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в областта на 
равните възможности, равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие и др.; 
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- Да се прецени реалистичността на общата оценка на необходимите ресурси за реализация на 
ПИРО за периода 2021-2027 г.; 

- Да се оценят дейностите, предложени за прилагането на принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и публичност; 

- Да се оцени съответствието, целесъобразността и ефективността на Програмата за реализация 
на ПИРО за периода 2021-2027 г. 
За постигането на тези цели са изпълнени следните задачи: 

- Извършена е оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, 
проблеми и потенциали на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологичното 
развитие на община Средец; 

- Извършена е оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със социално-
икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на общината; 

- Извършена оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите за 
развитие на общината за периода 2021-2027 г., интегрираността и взаимодействието между 
отделните приоритети и стратегически цели, както итяхното съответствие и обвързаност с 
релевантните стратегически документи на регионално, национално и европейско ниво; 

- Извършена е преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси за 
постигането на целите на ПИРО за развитие за периода 2021-2027 г. и обосноваността на 
разпределението им спрямо заложените цели и приоритети; 

- Извършен е анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и оценка 
на изпълнението на ПИРО за периода до 2027 г., включително по отношение на 
информационното им осигуряване и измеримост; 

- Извършена е оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и 
актуализация на ПИРО, включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и 
изпълнение, както и дейностите за информационно осигуряване и публичност на плана; 

- Извършена е оценка на съответствието, целесъобразността и ефективността на Програмата за 
реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

- При изготвянето на предварителната оценка Изпълнителят е взел предвид и съблюдавал 
изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за неговото прилагане. 
Изпълнителят също е координирал разработването на предварителната оценка с Възложителя. 

- Основните критерии, които са използвани при предварителната оценка са критериите за 
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

1. Oценка на социално-икономическото въздействие на ПИРО 

В структурно отношение Планът за интегрирано за развитие на община Средец за периода 
2021-2027 г. съдържа две основни части: Аналитична и Стратегическа. 

Елементите на Плана за интегрирано развитие са дефинирани в Закона за регионално 
развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и 
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. и 
включват следното: 
- Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, 
нуждите и потенциалите за развитие на съответната община; 
- Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.; 
- Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и 
формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за 
партньорство и осигуряване на информация и публичност; 
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- Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за 
сътрудничество с други общини; 
- Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие; 
- Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните 
промени и за намаляване на риска от бедствия; 
- Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 
- Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗИД на ЗРР . 

Аналитичната част на ПИРО обхваща задълбочен анализ на икономическото, социалното 
и екологичното състояние на общината, на потенциала за нейното развитие, оценка на 
административния и финансов капацитет на Община Средец и анализ на силните, слабите 
страни, възможностите и заплахите (SWOT-анализ).  

В анализа на социално-икономическото развитие е извършено изследване на 
природогеографския и ресурсен потенциал, на тенденциите в икономическото развитие, 
социалния сектор, образованието, иновациите и технологиите, инфраструктурата, околната 
среда, селищното развитие и урбанистична структура и на културно-историческото наследство. 
Разработеният анализ е информативен и задълбочен. Използвани са актуални данни от 
официални източници на информация, които са анализирани с помощта на различни подходи и 
са изведени съответните изводи от тях. В структурно отношение анализът отговаря на 
изискванията за съдържание, посочени в Методическите указания за разработване и прилагане на 
планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Общината е разгледана в контекста на социално-икономическото развитие на областта, 
района и националните особености. 

По-голямата част от данните са визуализирани под формата на фигури или таблици, което 
допринася за по-лесното им възприемане. 

Анализът е проблемно ориентиран, като проследява тенденциите в развитието на 
общината и разглежда подробно проблемите от демографски, социално-икономически, 
инфраструктурен и екологичен характер. 

Основните акценти в анализа са състоянието на околната среда по компоненти, развитието 
на мрежата от различни категории защитени територии, както и зоните, включени в 
националната екологична мрежа НАТУРА 2000. На тази основа са формирани изводи, които са 
обобщени в SWOT - анализа и служат за обосноваването на конкретни цели, приоритети и мерки 
в стратегическата част. 

Анализът на инфраструктурната обезпеченост се фокусира върху водоснабдителната, 
канализационната, транспортната, електроснабдителната и телекомуникационна 
инфраструктури. Тук е обърнато внимание на показателите, свързани както със съществуващата 
инфраструктура, така и на нуждата от изграждане на нови съоръжения, потенциала и 
възможностите за развитие нови проекти в съответните сфери, необходимите инвестиции и др. 
Представени са и ресурсите на общината, изследвано е тяхното състояние и на тази база са 
изведени сравнителните предимства, които трябва да се развият, за да се постигне прогрес. 
Анализът поставя добра основа за разгръщане на стратегическата рамка на документа и 
набелязване на адекватни цели, приоритети, мерки и дейности. 
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2. Oценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със социално-
икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на общината 

SWOT-анализът е задължителна част за всеки стратегически документ, като в случая 
осъществява логическата връзка между аналитичната и стратегическата част на ПИРО. 

Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите е изключително 
подробен и е представен по конкретни сектори. Изпълнен е в съответствие със стандартната 
методология, според която силните и слабите страни са резултат от влиянието на вътрешни 
фактори, а възможностите и заплахите на външни фактори. Ясно са дефинирани и изведени 
силните и слабите страни, възможностите и заплахите въз основа на резултатите от анализа на 
социално-икономическата среда, който е подробен и задълбочен.  

В SWOT анализа са формирани изводи, които да служат за обосноваването на конкретни 
цели, приоритети и мерки в стратегическата част. Дефинираните цели в стратегическата част на 
Плана за интегрирано развитие на община Средец са насочени към намаляване на слабите страни 
и преодоляване на заплахите. Те имат за цел развитие и оползотворяване на наличния потенциал.  

Изготвеният SWOT-анализ е структуриран в матрица, отразяваща влиянието на факторите 
за развитие, което предполага че силните и слабите страни са посочени в резултат на 
разработения анализ на ситуацията в общината. Съгласно класическата схема за обобщение 
факторите са представени в четири групи, в зависимост от това с какъв произход са те и какъв е 
потенциалният им ефект върху развитието. Силните и слабите страни са изведени на база 
вътрешните условия в общината, докато възможностите и заплахите са изведени на база 
външната среда. Анализът е логично построен и правилно извежда и обобщава направените в 
анализа констатации. 

При проверка на вътрешното съответствие на SWOT-анализа не са открити противоречия. 
Като цяло, SWOT-анализът е уловил основните изводи, направени в социално- икономическия 
анализ, а в стратегическата рамка са взети предвид стоящите пред развитието на общината 
възможности и заплахи. 
 
3. Oценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите за 
развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. 

Стратегическата част на ПИРО включва: визия, стратегически цели, приоритети и мерки 
за развитие, финансови ресурси, индикатори, система за управление, наблюдение, оценка и 
контрол на изпълнението и информационно осигуряване.  

В тази част на предварителната оценка са разгледани интегрираността и взаимодействието 
между отделните приоритети и стратегически цели, както и тяхното съответствие и обвързаност 
с релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско 
ниво 

Стратегическата част на ПИРО набелязва насоките за развитие на общината във всички 
сфери на социално-икономическия живот. Тя кореспондира пряко и е съобразена в голяма степен 
със заложената законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие, в т.ч и с целите и 
посоките на интервенции на Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Във формулираната Визия: „Община Средец – интегриран трансграничен район с добър 
жизнен стандарт и конкурентоспособна икономика, привлекателно място за инвестиции и 
иновации с високообразован човешки капитал, развити комуникации и съхранено природно и 
културно богатство.”, са взети предвид основните изводи от дефинираните записи в SWOT-
анализа и досегашното развитие. Решаването на ключовите проблеми и реализацията на 
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потенциала за развитие на общината през плановия период ще даде възможност за постигане на 
очертаната визия, което я прави реалистична. 

Оценката на стратегическата рамка на ПИРО е разгледана на следните нива: структура; 
външно съответствие; вътрешно съответствие - интегрираност, взаимодействие и допълняемост; 
реалистичност и приложимост; съгласуваност с общественото мнение. 

Целите и приоритетите имат за задача да дадат насоката за развитие на общината за 
следващия програмен период, като стъпят на основата на направения преди това анализ и SWOT-
анализ. Това е ключовата част на документа, където се показва начина как да се използват 
предимствата на общината и с минимални усилия да се постигне максимален ефект по 
отношение на решаването на наличните проблеми и постигането на социално-икономически 
напредък. 

Стратегическата рамка изразява желанията на местното население за бъдещото развитие 
на общината и в същото време да следва насоката, определена от документите на по-високо ниво. 
Следва да се намери пресечната точка между желанията и възможностите за развитие, така че 
стратегическата рамка да бъде реалистична и да има максимално въздействие. 

Между визията, стратегическите цели и приоритетите на плана има добре изразена връзка, 
така че постигането на целите от по-ниско йерархично ниво естествено ще доведат до реализация 
на дългосрочната стратегия на документа и на целите на регионално, национално и европейско 
ниво. Целите и приоритетите са съгласувани от гледна точка на спецификата на района. 
Планирани са действия за развитие на потенциала на общината за преодоляване на наличните 
дефицити в съответствие с извършения анализ на силните и слабите страни, възможностите и 
заплахите. 

Така обособените стратегически цели са насочени към три основни направления – 
постигане на ускорено икономическо развитие, демографски подем и интегрирано териториално 
развитие за намаляване на неравенствата. 

Община Средец се стреми към постигане на икономическо развитие, чрез подобряване на 
бизнес средата, насърчаване на предприемачеството, инвестициите, иновациите, неутрални към 
климата производства, развитие на туризъм и селско стопанство. Демографските процеси могат 
да бъдат стимулирани, чрез подобряване на социалната среда, осигуряване на достъп до 
качествени здравни услуги, достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване, 
добро образование и обучение, основа за професионална реализация, подкрепа на културните 
институции, социализация и представяне на културно- историческото наследство, достъпа до 
спорт и общестевни услуги. Интегрирано и балансирано териториално развитие ще се постигне, 
чрез комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване 
на инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на околната среда. 

Вътрешното съответствие на документа се изразява в ясната и категорична връзка между 
тенденциите в развитието на общината, станали ясни от направения анализ на икономическото и 
социалното развитие, изведените силни, слаби страни, възможности и заплахина тази база и 
разработената стратегическа рамка, която да използват потенциала на общината, за да реши 
нейните проблеми и да доведе до устойчиво развитие. 

Постигната е интегрираност и взаимодействиемежду отделните стратегически цели. Те са 
балансирани и равнопоставеникато значимост и засягат четири отделни сфери, които са ключови 
за развитието на общината. Връзката между тях е особено тясна, като концепцията се изразява в 
следното: Развитието на инфраструктурата осигурява база за развитие на бизнеса и по-добра 
среда за живот на хората, грижата за човешките ресурси, от гледна точка образование, 
здравеопазване и социални дейности, води до по-добре обучени и квалифицирани кадри, които 
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да са подготвени да влязат и да подсилят местната икономика. А развитата икономика означава 
повече работни места, по-високо заплащане и по-висок стандарт на живот. 

Най-сигурният начин за развитието на общината е да се използват нейните сравнителни 
предимства и потенциали,а именно подходящите природо-климатични условия за развитие на 
туризъм и селско стопанство. 

За да има устойчив растеж, трябва да се съблюдава опазването на околната среда. 
Външните фактори също са взети предвид като се предлагат условия за привличане на 
инвеститори, коопериране с други общини и трансгранично сътрудничество. 

Външната съгласуваност на ПИРО се изразява в съгласуваност с релевантните 
стратегически документи на регионално, национално и европейско ниво. 

Оценката на съответствието установява наличие на логическа съгласуваност на 
предложените цели, приоритети и мерки и висока степен на обвързаност с основните цели и 
приоритети на разработените стратегически документи, попадащи във времевия хоризонт на 
Плана за развитие като: Националната програма за развитие „България 2030”, Националната 
стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., Националната 
концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Интегрираният план в областта 
на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., Националната стратегия за 
адаптация към изменението на климата и План за действие към нея, Националната стратегия за 
намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., Интегрираната териториална стратегия за развитие 
на ЮИР за периода 2021-2027 г. и др. 

Най-пряка е връзката на ПИРО с Националната програма за развитие „България 2030” 
(НПР БГ ) и Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮИР (ИТСР ЮИР) за периода 
2021-2027, за това предварителната оценка разглежда подробно тази корелация.  

НПР БГ2030 е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите 
на политиките за развитие на страната до 2030 г. НПР БГ2030 поставя пред страната 3 
стратегически цели и 13 приоритета, като основните направление са в посока: Ускорено 
икономическо развитие; Демографски подем и Намаляване на неравенствата. 

Таблица 58: Съответствие на ПИРО на община Средец с НПР БГ 2030 г. 

Приоритети на НПР БГ 2030 Приоритети на ПИРО – Средец 21-27 

П1. Образование и умения П3. Демографски подем, добро образование, 
професионално развитие и нови знания за 
успешна реализация, заетост и по-висок жизнен 
стандарт. 

П2. Наука и научна инфраструктура П3. Демографски подем, добро образование, 
професионално развитие и нови знания за 
успешна реализация, заетост и по-висок жизнен 
стандарт. 

П3. Интелигентна индустрия П1. Засилване на конкурентните позиции на 
общината, устойчив, иновативен и 
интелигентен икономически растеж, базиран на 
местните ресурси, подобряване на бизнес 
средата и стимулиране на предприемачеството. 

П4. Кръгова и нисковъглеродна 
икономика 

П2. Насърчаване на зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, чиста околна среда, 
приспособяване към изменението на климата, 
превенция и управление на риска. 
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П5. Чист въздух и биоразнообразие П2. Насърчаване на зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, чиста околна среда, 
приспособяване към изменението на климата, 
превенция и управление на риска. 
П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

П6. Устойчиво селско стопанство П1. Засилване на конкурентните позиции на 
общината, устойчив, иновативен и 
интелигентен икономически растеж, базиран на 
местните ресурси, подобряване на бизнес 
средата и стимулиране на предприемачеството. 

П7. Транспортна свързаност П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

П8. Цифрова свързаност П4. Електронно управление, администрация 
близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги.   
П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

П9. Местно развитие П1. Засилване на конкурентните позиции на 
общината, устойчив, иновативен и 
интелигентен икономически растеж, базиран на 
местните ресурси, подобряване на бизнес 
средата и стимулиране на предприемачеството. 

П10. Институционална рамка П4. Електронно управление, администрация 
близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги.   

П11. Социално включване П4. Електронно управление, администрация 
близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги.   

П12. Здраве и спорт П4. Електронно управление, администрация 
близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги.   

П13. Култура, наследство и туризъм П4. Електронно управление, администрация 
близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги.   

Визията на ИТСР на ЮИР за периода 2021- 2027 е: „Югоизточен Район - привлекателно 
място за живот и бизнес, със съхранено природно и културно наследство, ефективно използващ 
своя потенциал за постигане на устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие ", 
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която се реализира в три приоритетни направления: Засилване на конкурентните позиции на 
ЮИР чрез инвестиции във факторите на растежа; Подобряване на социалната и екологична среда 
и По-балансирано териториално развитие и намаляване на неравенствата. 

Таблица 59: Съответствие на ПИРО на община Средец с ИТСР на ЮИР 2021-2027 г. 

Специфични цели на ИТСР на ЮИР Приоритети на ПИРО – Средец 21-27 

СЦ 1.1.: Засилване на капацитета за 
научни изследвания и иновациии и на 
въвеждането на модерни технологии 

П1. Засилване на конкурентните позиции на 
общината, устойчив, иновативен и интелигентен 
икономически растеж, базиран на местните 
ресурси, подобряване на бизнес средата и 
стимулиране на предприемачеството. 

С Ц 1.2.: Развитие на синя икономика, 
туризъм и селско стопанство с повишена 
добавена стойност 

П1. Засилване на конкурентните позиции на 
общината, устойчив, иновативен и интелигентен 
икономически растеж, базиран на местните 
ресурси, подобряване на бизнес средата и 
стимулиране на предприемачеството.  
П2. Насърчаване на зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, чиста околна среда, 
приспособяване към изменението на климата, 
превенция и управление на риска. 

СЦ 1.3.: По-добре свързан район чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ 

П4. Електронно управление, администрация 
близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги.   
П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии.

СЦ 2.1: Инвестиции в човешки ресурси П3. Демографски подем, добро образование, 
професионално развитие и нови знания за 
успешна реализация, заетост и по-висок жизнен 
стандарт. 

СЦ 2.2.: Подобряване на здравната, 
социалната, културната и спортната 
инфраструктура и достъпа до услуги 

П4. Електронно управление, администрация 
близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги.   

СЦ 2.3.: Изграждане и/или рехабилитация 
на техническа инфраструктура  

П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

СЦ 2.4.: Насърчаване н нисковъглеродна 
икономика, зелени инвестиции, кръгова 
икономика, приспособяване към 
изменението на климата, превенция и 
управление на риска 

 

П2. Насърчаване на зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, чиста околна среда, 
приспособяване към изменението на климата, 
превенция и управление на риска. 
П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

СЦ 3.1.: Укрепване на полицентричната 
мрежа от селища в ЮИР 

П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
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интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

СЦ 3.2.: Интегрирано развитие на 
градските, селските и крайбрежните 
райони 

П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

СЦ 3.3.: Развитие на трансграничното и 
транснационалното сътрудничество 

П5. Достъпност и свързаност, чрез подобряване 
на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове 
територии. 

 
Приложимостта на стратегическата рамка зависи от нейната реалистичност, от нагласите 

на местното население, от административния капацитет, от адекватността на стратегията спрямо 
нуждите на местното население. При оценката на реалистичността и приложимостта на един 
планов документ от значение са много външни фактори, които в повечето случаи са трудно 
предвидими. Реалистичността на един план зависи от пресечната точка между предвидените 
дейности и отделените за тях ресурси.  

Планът за интегрирано развитие на община Средец включва Индикативна финансова 
таблица и Програма за реализация, където са дефинирани ресурсите, необходими за неговата 
реализация и постигане на набелязаните цели. 

Нагласите на местното население винаги са от голямо значение при разработването на 
планови и стратегически документи. Важно е общността да припознае набелязаните цели като 
свои, за да се сплоти около тяхното преследване и да се установи тясна кооперация между 
администрация, бизнес и гражданско общество. 

Административният капацитет е анализиран в ПИРО и предвидените цели са поставени 
в съответствие с потребностите. Съгласно направената оценка на стратегическата част на Плана 
за интегрирано развитие, може да се направи извода че е разработена реалистична и приложима 
рамка, която се отличава с вътрешна кохезия и съответствие със стратегическите документи на 
по-високо ниво. 

Посочените цели в ПИРО на община Средец гарантират правилното прилагане на 
хоризонталните принципи на ЕС в областта на равните възможности, равен достъп, 
недискриминация, устойчиво развитие, добро управление като са предвидени мерки за 
интегриране и социално включване на всички общности, а цялостното изпълнение на плана и 
общата цел ще допринесат за балансирано развитие на територията. 

4. Оценка на финансовите въздействия на плана  

Индикативната финансова рамка обобщава необходимите ресурси за реализацията на 
ПИРО за периода 2021-2027 г. Тя е тясно обвързана с макроикономическата обстановка и следва 
да бъде съобразена с поукитеот предходния програмен период и текущото финансово състояние 
на общината. Предвидените финансови средства за реализация на ПИРО са съобразени със 
социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община, което през новия програмен 
период ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори - стимулиращи и 
задържащи развитието й. От друга страна разпределението между необходимите финансови 
средства по отделните приоритети е премерено чрез значимостта и капиталоемкостта на 
отделните дейности. Направени са допускания за развитие на местните икономики и процеса на 
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финансова децентрализация, които ще се отразят в нарастване на средствата, осигурявани от 
Общините за финансиране на регионалното и местно развитие. 

При съставянето на Индикативната финансова таблица е използвана предложената в 
Приложение №2 от Методическите указания форма за разработване на ПИРО 2021-2027 г. като е 
спазена нейната структура и съдържание. 

Разчита се много на средствата от ЕС, което прави изпълнението на ПИРО зависимо от 
редица външни фактори и риска от неговото неизпълнение е сравнително по-голям. В същото 
време, Община Средец няма достатъчно ресурси, за да подкрепи самостоятелно инициативите за 
развитие, затова е подходящо привличането на повече частни инвестиции и насърчаването на 
частните инициативи в общината. 

Следва да се има предвид, че изготвянето на финансовата рамка на ПИРО се случва в 
момент, когато тече подготовката на рамковите документи за следващия програмен период и 
съответно не са напълно ясни приоритетите на Стратегическия план за развитие на земеделието и 
селските райнои и други общностни програми, които ще бъдат финансирани, териториалното 
разпределение на финансовите средства и условията за тяхното отпускане.  

 Това затруднява планирането и разпределението на средствата за следващия 
седемгодишен период, както и определянето на количествените показатели, тъй като 
предвидените средства са с източник предимно на външно финансиране. 

Разпределението на финансовите ресурси в Програмата за реализация и Индикативната 
финансова таблица на ПИРО отговаря на направените изводи от анализа и на предвидените цели 
в стратегическата рамка.  

Финансовите ресурси за изпъление на ПИРО са обобщени в индикативната финансова 
таблица и детайлно описани в Програмата за реализация на плана, която е дадена като отделно 
приложение. В нея финансовите ресурси са детайлизирани в достатъчна степен по мерки, 
проекти и дейности, по години и срокове за реализация и прогнозни източници за финансиране. 

Връзката между финансовия ресурс и стратегическата рамка е двупосочна. 
Остойностяването на предвидените дейности би следвало да се направи на база желаните 
резултати. В случая е използван именно този подход: като база за изчисленията са използвани 
предвидените в матрицата с индикатори крайни стойности, които са заложени като целеви за 
края на седемгодишния планов период. 

 
5. Анализ на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО 

За измерване на степента на изпълнение и постигане целите на плана е изградена добре 
структурирана система от индикатори.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 
на община Средец е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ПИРО и е 
изцяло съобразена с Методическите указания на МРРБ. Тя отчита напредъка и степента на 
постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 
характеристики. За целите на плана са използвани два вида индикатори: общи и специфични 
индикатори за резултат и индикатори за въздействие. Това позволява да се направи извод спрямо 
уместността и яснотата им. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 
определените приоритети за развитие на общината. По някои приоритети те се отнасят за 
предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на територията 
на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и  осигуряват обективност по 
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отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 
приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и 
приоритети на ПИРО и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната 
стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента 
на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 

Индикаторите, включени в ПИРО на община Средец са: 
Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията;  
Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им, 

налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и количествени 
данни; 

Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата 
периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

Адекватни - обосновани и подходящи по отношение на целите и приоритетите за 
развитие; 

Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща сравнения 
между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на напредъка и 
постигането на целите. 

Индикаторите за наблюдение и оценка са агрегирана информация от данните за 
реализация на конкретни проекти по ПИРО. 

Наличието на добре подбрани индикатори позволява да се изгради ефективна система за 
набюдение на изпълнението на плана. Те са конкретни, ясно формулирани, добре подбрани, 
лесно измерими. Заложените базови и целеви стойности за всеки индикатор са адекватни на 
ситуацията и възможностите за развитие на общината, което от своя страна е гаранция за 
реалистичност и приложимост на плана. 

Матрицата на индикаторите за ПИРО на община Средец включва наименование на 
стратегическа цел и приоритет, мярка на индикатора; източник на информация, период на 
отчитане, базова и целева стойност. Подробно посочените индикатори са ясни, уместни, с 
достатъчен брой и възможности за информационно осигуряване. Така изготвената матрица 
позволява да се изготвят качествени междинна и последваща оценки на плана. 

На база на извършения анализ на социално-икономическото състояние на целевата 
територия и предвид заложените в ПИРО индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 
може да се направят съответните изводи за въздействието на документа. 

Базовите и прогнозни стойности на ключовите индикатори позволяват да се сравнят и 
преценят очакваните социални и икономически ефекти и въздействия от реализацията на плана. 
Ако ПИРО бъде изпълнен и заложените в него конкретни проекти станат реалност, по безспорен 
начин може да се твърди, че както социалните, така също икономическите и екологичните 
показатели на община Средец в края на плановия период (2027 г.) ще регистрират много по-
високи равнища, доближаващи я до стандартите за устойчиво развиваща се територия, в която на 
населението е осигурен по-висок жизнен стандарт, характеризиращ се с повисоки доходи, по-
добро здравословно състояние, по-уютна жизнена и околна среда. 

 
6. Оценка на механизмите за наблюдение, оценка и актуализация на ПИРО 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 
осигурява неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво 
местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 
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проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за 
неговата реализация. При изготвянето на системата е спазена законодателната рамка и е развита 
вътрешна система за наблюдение, оценка и актуализация с конкретни механизми. 

Системата за наблюдение на ПИРО включва следните основни компоненти:  
 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи специфичния 

характер на плана, реализацията на неговите цели, 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 ПИРО се осъществява на основата на 
данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни инвестиции, Агенция за 
енергийна ефективност, Агенцията по заетостта, 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 ПИРО се 
осигурява от бюджета на Община Средец д. 

 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.  

 Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния сектор 
активно участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдение изпълнението на плана; 
подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана. Тази група от 
участници ще бъде пряко включена и в реализацията на проекти и дейности, основно 
насочени към подобряване на средата за живот и развитие.  

За наблюдение на изпълнението на ПИРО се извършват междинна и последваща оценки. 
Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 
управлението механизми на контрол, чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага 
и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на ПИРО, да го 
подобрят, като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и приоритети и 
възможностите за тяхното реализиране. 

Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните дейности. Тя може да подобри също 
така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на 
отговорността на властите пред широката общественост. 

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в изготвени редовни Годишни 
доклади. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО осигуряват 
информация за изготвяне на междинната и последващата оценки. 

При формулиране на механизмите за изпълнение на Плана за интегрирано развитие е 
препоръчително създаване на постоянна Работна група към Община Средец, която пряко да 
подпомага Кмета на общината относно изпълнението на ПИРО и да упражнява контрол и 
мониторинг върху резултатите. В Работната група за управление на реализацията на ПИРО 
следва да се включат представители на общата и специализираната администрация, представена 
от съответните дирекции, които имат отношение към заложените в плана цели и проекти, както и 
представители на Общинския съвет. С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в 
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изпълнението на ПИРО е препоръчително да се включат и представители на неправителствения 
сектор, социалните партньори, граждани и местни предприятия. 

Пряко свързана с изпълнението на Плана за интегрирано развитие е Програмата за 
реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г., която се разработва на основата на ресурсно 
осигурените специфични цели и включва конкретни проекти, прогнозните им стойности, 
източници на финансиране, срокове и отговорни институции. В специален раздел на Програмата 
са включени проектите. 

Препоръчва се работната група да следи изпълнението на конкретните проекти, както и да 
променя Програмата за реализация и да допълва при необходимост и промяна в социално-
икономическото развитие на общината. Работната група следва да следи и включва в нея 
ипроектите на заинтересованите страни - НПО, бизнес организации, социални партньори и други 
за развитието на общината. 

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и 
публичност може да се разгледа в следните аспекти: 

 В процеса на изготвянето на ПИРО: 
ПИРО е разработен чрез прилагане на принципа на партньорство, който включва и 

информиране на всички заинтересовани страни. Дадена е възможност за изразяване на мнения и 
представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг 
участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на обществено обсъждане, 
в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав, 
основан на принципа на партньорството – местна власт, социални и икономически партньори, 
гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация е осъществен и чрез провеждане на 
анкети, попълване на въпросници и справки.  

Проведени са консултации и предварителна съгласуваност с ангажиране и активно 
участие на представители на заинтересованите страни. 

 По време на изпълнението на ПИРО: 
В процеса на изпълнение на ПИРО основните инструменти за осигуряване на информация 

и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след 
края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при спазване и 
изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и 
осигуряване на публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно участие на 
всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на страницата на Община Средец в интернет.  

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2027 г. ще бъдат предвидени 
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни 
кампании сред целевите групи. 

Поддържането на изграданите вече ефективни партньорства ще даде възможност в 
процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи 
потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и допълнителни 
финансови средства.  

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. Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 
на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на ПИРО се осъществява от Кмета на 
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община Средец и Общинския съвет в съответствие с техните компетенции. В процеса на 
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие следва да се осигурява участието 
на граждани, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, 
публичност и прозрачност. 
 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 актуализирания ПИРО. 
 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. 
 
7. Оценка на съответствието, целесъобразността и ефективността на Програмата за 
реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

С Програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 
приоритетите за развитие на общината през периода до 2027 г., съответните финансови ресурси, 
административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите 
за цялостното изпълнение на Програмата, а оттук - и на Плана за интегрирано развитие, 
действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на 
мерките и проектите, включени в Програмата. 

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на 
действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за 
реализацията на Плана за интегрирано развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 
при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

В Програмата за реализация на ПИРО на община Средец 2021-2027 г. са включени 
оперативните насоки и приоритети на програмата, мерките, предвидените дейности за подкрепа и 
списък с индикативни проекти за реализация.  

Препоръчва се на тази база да се изготвят детайлни Годишни програми за реализация на 
ПИРО, в които да бъдат включени и индикатори на проектите, които се/ще се изпълняват през 
конкретната година. Изпълнението на Годишната програма за реализация ще е основен източник 
на информация за подготовката на Годишния доклад на Кмета за реализацията на ПИРО, който 
следва да бъде изготвен до 31 март следващата календарната година за предходната.  

8. Основни изводи и препоръки от предварителната оценка на ПИРО 

Планът за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. е разработен 
съгласно препоръките, изведени в Методически указания за разработване и прилагане на планове 
за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Интегрирана териториална 
стратегия за развитие на ЮИР за периода 2021-2027 г. и Националната програма за развитие 
България 2030. 

От извършената предварителна оценка на компонентите на плана могат да се направят 
следните обобщени изводи: 

- Спазена е общата структура за изготвяне на социално-икономически анализ; 
- SWOT-анализът съответства напълно на анализа на икономическото и социалното 

развитие и приложената стратегическа рамка; 
- Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията на 

европейските, националните и регионалните стратегически документи. ПИРО на община 
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Средец е хармонизиран с националните секторни стратегии, които обхващат периода 
2021-2027 г. ; 

- Планираната „визия" е завършена в смислово отношение и отговаря на поставената 
стратегическа рамка; 

- Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с предвидените проекти за 
изпълнение, от което може да се съди и за ефективността и ефикасността за постигане на 
целите на ПИРО на община Средец. Във финансовата индикативна таблица е спазен 
изцяло принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови 
ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други 
публични и частни източници; 

- Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО включва ясни, 
уместни, с достатъчен брой и възможности за информационно осигуряване индикатори, 
което позволява да се изготвят качествени междинна и последваща оценки на плана и да 
се определи социално-икономическото му въздействие; 

- Успешното изпълнение на ПИРО ще доведе до икономически ръст и съществено 
подобрение на качеството на живот в община Средец в края на плановия период; 

- ПИРО гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в областта на 
равните възможности - равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие, добро 
управление, партньорство. 
С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с устойчивото развитие и 

пространственото планиране на селищната среда, като ще се създадат условия за бизнес и 
инвестиции, туризъм, екологично селско стопанство и модерна инфраструктура.  

За подобряване качеството, реалистичността и изпълнимостта на документа могат да се 
направят следните препоръки: 
- ПИРО да се съгласува с окончателните варианти на Оперативните програми и СПРЗСР за 

новия програмен период 2021-2027 г., след тяхното одобрение и при необходимост да се 
актуализира; 

- Бизнесът и НПО също да предоставят и отчитат пред Община Средец своите проекти и 
инвестиционни дейности и намерения, за да бъдат отразявани в отчетите и програмите за 
изпълнение на ПИРО. 

- Да се създаде специална мониторингова работна група за наблюдение и оценка на  
- изпълнението на ПИРО с участието на всички заинтересовани страни; 
- Всяка година да се прави отчет за изпълнението на Плана пред Общински съвет – Средец и да 

се приема едногодишна програма за изпълнение на приоритетни проекти и дейности, 
съгласувана със седемгодишната Програма за реализация на ПИРО, текущите нужди на 
целевата територия и финансовите възможности и капацитет на Община Средец. 
 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АД – Акционерно дружество 
АЗ – Агенция по заетостта 
АИС – Автоматизирана информационна система 
АНКПР - Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 
АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура“ 
БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните 
БДЧР – Басейнова дирекция „Черноморски район” 
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 
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ВиК – водоснабдяване и канализация 
ГД ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 
ДМА – дълготрайни материални активи 
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 
ДГ – детска градина 
ДГС/ДГС – Държавно горско/ловно стопанство 
ДСП – Домашен социален патронаж 
ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕИП – Европейско икономическо пространство 
ЕО – екологична оценка 
ЕС – Европейски съюз 
ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове 
ЕСФ – Европейски социален фонд 
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 
ЗООС – Закон за опазване на околната среда 
ЗРР – Закон за регионалното развитие 
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 
ЗЗ – защитени зони 
ЗМ – защитени местности 
ЗТ – защитени територии 
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение  
ИТИ – Интегрирани териториални инвестиции 
ИТП – Интегриран териториален подход 
ИТС – Интегрирана териториална стратегия 
ИТСРЮИР – Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен район 
МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение  
МДТ – Местни данъци и такси 
МЗ – Министерство на здравеопазването 
МИГ – Местна инициативна група 
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
МТСП – Министерство на труда и социалната политика 
МОН – Министерство на образованието и науката 
МОСВ – Министерство на околната среда и водите 
МСП – малки и средни предприятия 
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 
НПВУ – Национален план за възстановяване и устойчивост 
НПО – неправителствени организации 
НСИ – Национален статистически институт 
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 
НУ – Начално училище 
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от 
ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 
ОП – Оперативна/и програма/и 
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ОПЕУТП – Оперативна програма „Електронно управление и техническа помощ” 
ОПОС – Оперативна програма за околна среда 
ОСИ - Отдел „Статистически изследвания“ 
ОСП – Обща селскостопанска политика 
ОПИК – Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност 
ОПНО – Оперативна програма за наука и образование  
ОПНИИДИТ – Оперативна програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация 
ОПР – Общински план за развитие 
ОПРР – Оперативна програма за развитие на регионите 
ОПРЧР – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 
ОПТС – Оперативна програма за транспортна свързаност 
ОПХОМП – Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 
ОУ – основно училище 
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 
ПИРО – План за интегрирано развитие на община 
ПМДР – Програма за морско дело и рибарство 
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 
ПРСР – Програма за развитие на селските райони 
ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води 
ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води 
ПУРБ – План за управление на речните басейни 
ПУРН – План за управление на риска от наводнения 
ПЧИ – преки чужди инвестиции 
РБ – Република България / Републикански бюджет 
РДГ – Регионална дирекция по горите 
РЗИ – Регионален център по здравеопазване 
РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите 
РСЗ – Регионална служба по заетостта 
РСР – Регионален съвет за развитие 
СИФ – Социално-инвестиционен фонд 
СПРЗСР – Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 
СУ – средно училище 
ТБО – твърди битови отпадъци/ такса битови отпадъци 
ТГС – трансгранично сътрудничество  
ТИЦ – туристически информационен център 
ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 
ЮИР – Югоизточен район 
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Приложение № 1 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗАИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА  ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Описание на предвидените мерки, проектни идеи и дейности 
 

Приоритет Мярка Дейност/ 
проектна  

идея 

Кратко описание Територия/ 
Зона за 

въздействие 

Индикативен 
бюджет 

(хил. лева) 

Източник на 
финансиране 

Срок за 
изпълнение 

Административна 
структура, 

институция, 
отговорна за 
реализацията 

Приоритет 1 – Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, 
иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси, 
подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството 

34890  

Мярка 1.1. Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и иновациите 7508  

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.1. Модернизиране и 
благоустрояване на 
съществуващите 
индустриални зони в град 
Средец 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

 5000  Частни 
инвестиции 

(Концесии) и др. 
финансови 

инструменти и 
механизми 

2021-2027  Община, 
Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.2.  Създаване на предприятие за 
преработка на мляко и 
млечни продукти 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

500  Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР, ОПИК 
и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.3.  Създаване на предприятие за 
преработка на месо и месни 
продукти 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

500  Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР, ОПИК 
и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.4.  Подкрепа за създаване на 
нови и развитие на 
иновативни предприятия 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

500  Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР, ОПИК 
и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.5.  Подкрепа за производствени 
инвестиции в 
предприятията, вкл. за 

Зони за 
производствени и 
складови 

1000  Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР, ОПИК 

2021-2027  Инвеститори 
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семейни предприятия, 
творчески индустрии и 
занаяти 

дейности и др. 

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.6.  Създаване на инвестиционен 
модул в сайта на Общината 
с презентации на дейността 
на местните фирми и 
информация за 
индустриални зони, 
свободни терени, сгради и 
др. 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

1  Общински 
бюджет 

2021-2027  Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.7.  Участие в български и 
международни 
икономически и 
инвестициионни форуми, 
борси и търговски 
изложения и организиране 
на бизнес посещения на 
потенциални инвеститори. 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

5  Общински 
бюджет 

2021-2027  Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.1 1.1.8.  Разработване/Актуализиране 
на общинска Наредба за 
насърчаване на 
инвестициите 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

2  Общински 
бюджет 

2021-2027  Община  

Мярка 1.2. Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство 13085  

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.1. Стартова помощ за млади 
фермери 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

1000 Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.2. Модернизиране и 
разширяване на земеделски 
стопанства 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

2000 Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.3. Създаване на нови 
земеделски стопанства за 
отглеждане на трайни 
насаждения и 
зеленчукопроизводство

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

1500 Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.4. Модернизация и 
разширяване на 
животновъдни обекти 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

2000 Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР и др. 

2021-2027  Инвеститори 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

222 
 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.5. Развитие на биологично 
земеделие 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

3000 Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.6. Развитие на напоителните 
системи и увеличаване на 
напояваната площ 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

2000 Частни 
инвестиции, 

СПРЗСР и др. 

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.7.  Реконструкция на Общински 
пазар – гр. Средец и 
обособяване на щандове за 
местно производство и 
биологични продукти  

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

85 Общински 
бюджет  

 2021-2027 Община 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.8.  Развитие на рибарството и 
аквакултурите в местните 
язовири 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

1000 ОПМДР, Частни 
инвестиции и 

др.  

2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.2 1.2.9.  Развитие на пчеларството Зони за селско и 
горско 
стопанство 

500 Национална 
програма за 
пчеларство, 

СПРЗСР, 
Частни 

инвестиции и 
др.  

2021-2027  Инвеститори 

Мярка 1.3. Устойчиво управление на горските ресурси 4550  

Приоритет 
1 

Мярка 1.3 1.3.1. Подобряване на 
икономическата стойност на 
горите, включително 
инвестиции за оборудване и 
практики за дърводобив, 
щадящи почвата и ресурсите 

 Зони за селско и 
горско 
стопанство 

300 СПРЗСР, ДГС, 
Републикаски 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

 2021-2027 Община, ДГС 

Приоритет 
1 

Мярка 1.3 1.3.2.  Залесяване на изсечени, 
засегнати от горски пожари 
гори и нови неземеделски 
територии 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

500 СПРЗСР, ДГС, 
Републикаски 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

 2021-2027 Община, ДГС 

Приоритет 
1 

Мярка 1.3 1.3.3.  Опазване на горите от 
горски пожари. Изграждане 
на противопожарна 
инфраструктура – 
наблюдателни кули, 
противопожарни пунктове, 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

350 ТГС, СПРЗСР, 
ДГС, 

Републикаски 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

 2021-2027 Община, ДГС 
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оборудване и обзавеждане.  
 

Приоритет 
1 

Мярка 1.3 1.3.4.  Разширяване на дейността 
на дърводобивните фирми в 
производството на 
екологични пелети и чипс за 
отопление  

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

500 Частни 
инвестиции 

 2021-2027 Частни инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.3 1.3.5.  Модернизиране наловни 
бази и насърчаване 
развитието на ловното 
стопанство и ловния 
туризъм 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

200 МЗХГ, ДГС, 
Републикански 
бюджет, Частни 

инвестиции 

 2021-2027 ДГС 
 

Приоритет 
1 

Мярка 1.3 1.3.6.  Изграждане на 
стабилизирани горски 
пътища  

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

2500 МЗХГ, ДГС, 
Републикански 
бюджет, Частни 

инвестиции 

 2021-2027 ДГС 
 

Приоритет 
1 

Мярка 1.3 1.3.7.  Създаване на 
пунктове/предприятия за 
изкупуване и преработка на 
горски продукти – билки, 
гъби, горски плодове и др. 

Зони за селско и 
горско 
стопанство 

200 Частни 
инвестиции 

 2021-2027 Инвеститори 
 

МЯРКА 1.4.  ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 2021-2027 Г. 

Мярка 1.4. Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни 
ресурси, природни и културни забележителности 

9747  

Подмярка 1.4.1. Оползотворяване и развитие на местните туристически ресурси, чрез 
подобряване на базовата инфраструктура и активно предлагане на интегрирани 
конкурентоспособни туристически продукти и услуги 

9514  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка 
1.4.1 

1.4.1.1 Създаване на местен 
туристически продукт 
„Величието на древния 
„Деултум“, „Живоприемний 
източник“ и гласовете на 
мистичната Странджа“ 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

50  Общински 
бюджет 

 2021-2027  Община, 
Посетителски 

информационен 
център, 

Консултативен съвет 
по туризъм 

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка 
1.4.1 

1.4.1.2  Консервация, реставрация и 
експониране на 
археологическите обекти в 
Археологически резерват 
„Античен и средновековен 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

5664  „Фонд за 
устойчиви 
градове“, 
Финансов 

механизъм на 

 2021-2023  Община  
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град Деултум – Дебелт ЕИП /ТГС/  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка1.4.1 

1.4.1.3.  Ремонт и възстановяване на 
Етнографски комплекс 
„Карабунарска къща“ и  
„Байловата къща“ в гр. 
Средец 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

1000 Финансов 
механизъм на 
ЕИП, /ТГС/, 
ВОМР, МК, 

Фонд „Култура“ 
и други 

 2021-2027  Община,  
Исторически музей, 

Министерство на 
културата 

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка 
1.4.1 

1.4.1.4.  Обособяване на екопътеки и 
маршрути с възможности за 
велосипеден, пешеходен 
туризъм и конна езда 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

500 ТГС, Финансов 
механизъм на 

ЕИП, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет и др. 

 2021-2027 Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка 
1.4.1 

1.4.1.5.  Създаване на нови места за 
настаняване, къщи за гости, 
атракции и развлечения 

Цялата 
територия 
на общината 
 

1000 Частни 
инвестиции и 

др. 

2021-2027 Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка 
1.4.1 

1.4.1.6.  Създаване на 
Природонаучен музей 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

600 ТГС, Финансов 
механизъм на 

ЕИП, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет и др. 

 2021-2027 Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка 
1.4.1 

1.4.1.7.  Създаване на център за 
представяне на мегалитна 
култура на Странджа 
планина 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

200 ТГС, Финансов 
механизъм на 

ЕИП, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет и др. 

 2021-2027 Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 

Подмярка 
1.4.1 

1.4.1.8.  Социализиране, озеленяване 
и благоустройство на места 
за краткотраен отдих и 
разходка – паркове, 
градинки, почистване и 
ремонт на чешми, поставяне 
на беседки, заслони, 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

500 ТГС, Финансов 
механизъм на 

ЕИП, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет и др. 

 2021-2027 Община  
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указателни и 
информационни табели, 
пейки и други. 

Подмярка 1.4.2. Стимулиране на предприемачеството в туризма и съпътстващи 
дейности и услуги и генериране на работни места 

-  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.2 

1.4.2.1. Данъчни и административни 
облекчения за стартиране на 
нов бизнес в сферата на 
туризма на територията на 
общината 

Цялата 
територия 
на общината 
 

- -  2021-2027 Община  

Подмярка 1.4.3. Стимулиране на предприемачеството в туризма и съпътстващи 
дейности и услуги и генериране на работни места 

233  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.3 

1.4.3.1. Разширяване дейността на 
Посетителските 
информационни центрове в 
общината

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих  

50 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.3 

1.4.3.2.  Създаване на 
информационен 
туристически портал/сайт на 
общината 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

3 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.3 

1.4.3.3.  Изграждане на кей на язовир 
„Малката река“ с 
общодостъпни каяци за 
гребане 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

20 ВОМР, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.3 

1.4.3.4.  Организиране на едно и дву-
дневни пешеходни и 
екологични турове и 
маршрути за приключенски 
туризъм в Странджа 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

50 Частни 
инвестиции 

2021-2027 Община, ДГС, 
Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.3 

1.4.3.5.  Изграждане на зони за 
къмпингуване и риболов 
край местните реки и 
язовири 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

50 Частни 
инвестиции 

2021-2027 Община 
Инвеститори 

Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.3 

1.4.3.6.  Организиране на зелени 
училища, детски лагери и 
ученически пешеходен еко- 
туризъм 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

50 Частни 
инвестиции 

2021-2027 Община, Училища, 
Посетителски 
нформационен 

център 
Туристическо 

дружество 
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Приоритет 
1 

Мярка 1.4 
Подмярка 

1.4.3 

1.4.3.7.  Маркетинг и реклама на 
дестинацията - участие в 
български и международни 
туристически борси и 
търговски изложения, 
организиране на 
опознавателни посещения за 
тур-оператори и агенти и др. 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

10 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община, 
Посетителски 

информационен 
център 

 

 
Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста 
околна среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление 
на риска 

 

9896  

Мярка 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на 
емисиите парникови газове 

 

4750  

Приоритет 
2 

Мярка 2.1 2.1.1.  Саниране и въвеждане на 
мерки за енергийна 
ефективност в 
многофамилни жилищни 
сгради  

Зони с жилищни 
функции  

1000 Национална 
програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни 
сгради, НПВУ, 
частни 
инвестиции  и 
други 
източници 

2021-2027  МРРБ, Община, 
Частни физически 
и/или юридически 
лица 

Приоритет 
2 

Мярка 2.1 2.1.2.  Саниране и въвеждане на 
мерки за енергийна 
ефективност в еднофамилни 
жилищни сгради   

Зони с жилищни 
функции  

2000 Частни 
инвестиции, 
Банкови 
кредитни линии  
и други 
източници 

2021-2027  Частни физически 
и/или юридически 
лица 

Приоритет 
2 

Мярка 2.1 2.1.3.  Ремонт, саниране и 
въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
обществени сгради 

Зони с 
административно-
обслужващи/ 
публични 
функции  

550 НПВУ, 
Репубикански 

бюджет  

 2021-2027  Община  

Приоритет 
2 

Мярка 2.1 2.1.4.  Енергийно обследване на 
обществени сгради 

Цялата 
територия 

100 НПВУ, 
Репубикански 

 2021-2027  Община  
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на общината 
 

бюджет, 
Общински 

бюджет 
Приоритет 

2 
Мярка 2.1 2.1.5.  Саниране и въвеждане на 

мерки за енергийна 
ефективност всградата на 
РУ Полиция - Средец 

Зони с 
административно-
обслужващи/ 
публични 
функции  

1100 НПВУ, 
Репубикански 

бюджет  

 2021-2027  Община, МВР 

Мярка 2.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика 700  

Приоритет 
2 

Мярка 2.2 2.2.1.  Насърчаване на НИРД и 
иновации в предприятията с 
фокус към кръговата 
икономика и цифровата 
трансформация, системи за 
електронно разплащане, 
технологии, базирани на 
изкуствен интелект /ИИ/ и 
облачни платформи 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

500 Частни 
инвестиции, 

ОПИК, НПВУ и 
др. 

 2021-2027  Инвеститори 

Приоритет 
2 

Мярка 2.2 2.2.2.  Подкрепа за инвестиции в 
използването на 
алтернативни суровини, 
рециклирани материали и 
повторна употреба на 
материали 

Зони за 
производствени и 
складови 
дейности 

200 Частни 
инвестиции, 

ОПИК, НПВУ и 
др. 

 2021-2027  Инвеститори 

Мярка 2.3. Опазване на околната среда и борба с климатичните промени 1104  

Приоритет 
2 

Мярка 2.3 2.3.1.  Брегоукрепване и корекция 
на речни корита в общината 

Цялата 
територия 
на общината 
 

500 ОПОС, МОСВ, 
Републикански 

бюджет 

2021-2027 Община, БДЧР 
 /В изпълнение на 
мерките в ПоМ на 
ПУРБ с възможно 
позитивно влияние за 
ПУРН/ 

Приоритет 
2 

Мярка 2.3 2.3.2.  Ежегодно прочистване на 
речни корита и дерета и 
наблюдаване на 
съоръжения, мостове, 
водостоци и други за 
предотвратяване на 
наводнения 

Цялата 
територия 
на общината 
 

100 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община, БДЧР 
 /В изпълнение на 
мерките в ПоМ на 
ПУРБ с възможно 
позитивно влияние за 
ПУРН/ 

Приоритет Мярка 2.3 2.3.3.  Актуализиране на Цялата 2 Общински 2021-2027 Община, БДЧР 
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2 Общински план за защита 
при бедствия, аварии и 
катастрофи 

територия 
на общината 
 

бюджет  /В изпълнение на 
мерките в ПоМ на 
ПУРБ с възможно 
позитивно влияние за 
ПУРН/ 

Приоритет 
2 

Мярка 2.3 2.3.4.  Изграждане на нови и 
оптимизиране и/или 
разширяване на 
съществуващи системи за 
предупреждение, 
наблюдение, докладване; 
прогнозиране и 
сигнализиране във връзка с 
климатичните изменения и 
риска от природни бедствия 
и аварии 

Цялата 
територия 
на общината 
 

500 ТГС, ФМ ЕИП, 
НПВУ, ОПОС и 

други 

2021-2027 Община и други 
институции, БДЧР 

Приоритет 
2 

Мярка 2.3 2.3.5.  Повишаване на 
информираността на 
населението, обучения, 
информационно-
образователни мерки за 
формиране, прилагане и 
изпълнение на целите на 
политиките, свързани с 
изменението на климата 

Цялата 
територия 
на общината 
 

2 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Мярка 2.4. Устойчиво управление на отпадъците 3342  

Приоритет 
2 

Мярка 2.4 2.4.1.  Биологична рекултивация на 
старото общинско депо в м-т 
„Корията” – гр. Средец 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

42 Общински 
бюджет 

2021-2023 Община /В 
изпълнение и на 
мерки в ПоМ на 
ПУРБ с възможно 
позитивно влияние за 
ПУРН/ 

Приоритет 
2 

Мярка 2.4 2.4.2.  Изграждане на площадка за 
компостиране на 
биоразградими отпадъци 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

300 ОПОС, 
ПУДООС, 

МОСВ и др. 

2021-2027 Община 

Приоритет 
2 

Мярка 2.4 2.4.3.  Закупуване на 
сметосъбиращи автомобили 

Цялата 
територия 
на общината 
 

1000 ОПОС, 
ПУДООС, 

МОСВ, 
Отчисления по 

2021-2027 Община 
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ЗУО и др. 

Приоритет 
2 

Мярка 2.4 2.4.4.  Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
отпадъци /вкл.отпадъци от 
опаковки/ 

Цялата 
територия 
на общината 
 

1000 Организация по 
оползотворяване 

2021-2027 Община/Организация 
по оползотворяване 

Приоритет 
2 

Мярка 2.4 2.4.5.  Подобряване управлението 
на отпадъците, в т.ч. 
предотвратяване и 
намаляване на генерирането 
на отпадъци, подготовка за 
повторна употреба, 
рециклиране, включително 
пречистване на отпадъчните 
води 

Цялата 
територия 
на общината 
 

1000 ОПОС, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет и др. 

2021-2027 Община  
Предприятия и др. 

Приоритет 3 – Демографски подем, добро образование, професионално развитие и нови 
знания за успешна реализация, заетост и по-висок жизнен стандарт 

15790  

Мярка 3.1. Демографски подем, насърчаване на раждаемостта, привличане на млади 
хора за работа и живот в общината 

800  

Приоритет 
3 

Мярка 3.1 3.1.1. Пакет от мерки за 
подпомагане отглеждането 
на две и повече деца, в това 
число: достъп до безплатни 
учебници, храна в училище, 
безплатни извън класни 
занимания, еднократни или 
многократни помощи от 
общинския бюджет за 
раждане и отглеждане на 
дете, данъчни облекчения за 
многодетни семейства и др.  

Цялата 
територия 
на общината 
 

300  Национални 
фондове, 

Републикански 
бюджет, 

Общински 
бюджет и др. 

2021-2027 Община  
 

Приоритет 
3 

Мярка 3.1 3.1.2. Осигуряване на „пакети“ за 
мобилност за завръщане на 
лица от чужбина, чрез 
разнообразни икономически 
стимули и мерки на местно 
ниво  

Цялата 
територия 
на общината 
 

 500  Национални 
фондове, 

Републикански 
бюджет, 

Общински 
бюджет и др. 

2021-2027 Община  
 

Мярка 3.2. Подобряване на образованието и модернизация на образователната 
инфраструктура 

5820  
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Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.1.  Ремонт на сградата на СУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” 
гр. Средец - басейн, 
физкултурни салони, 
отоплителна инсталация 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

500 НПВУ, СПРЗСР 
и други 

2021-2027  Община  
Училище 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.2.  Ремонт и обзавеждане на 
ученическо общежитие 
гр.Средец 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

300 НПВУ, СПРЗСР 
и други 

2021-2027  Община  
Училище 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.3.   Ремонт на сградата на ОУ 
„Никола Вапцаров” с. Факия 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

200 НПВУ, СПРЗСР 
и други 

2021-2027  Община  
Училище 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.4.  Основен ремонт на сграда, 
находяща се в двора на ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” 
с. Загорци 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

100 НПВУ, СПРЗСР 
и други 

2021-2027  Община  
Училище 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.5. Обновяване на детски ясли и 
детски градини в общината 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

4500 НПВУ, СПРЗСР 
и други 

2021-2027  Община  
Училище 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.6. Обновяване и оборудване на 
учебни кабинети, 
образователни лаборатории 
и работилници 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции

100 НПВУ, ОПНО, 
МОН, ТГС, 

Републикански 
бюджет и др. 

2021-2027  Община  
Училища 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.7. Поставяне на 
видеонаблюдение в детски 
градини на територията на 
общината 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

20 Общински 
бюджет  

2021-2025 Община  

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.8. Въвеждане на дуално 
обучение и изграждане на 
STEM – среда в училищата 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

100 МОН, НПВУ, 
ОПНО, ОП за 
научни 
изследвания, 
иновации и 

2021-2027 Община, МОН, 
Училища 
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дигитализация 
за интелигентна 
трансформация 
и други 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 3.2.9. Оказване на съдействие на 
малкия и среден бизнес за 
организиране на дуално 
обучение, включително 
извън територията на 
общината с цел осигуряване 
на необходимите кадри  

Цялата територия 
на общината 

- - 2021-2027 Община, Училища, 
Работодатели 

Мярка 3.3. Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки дейности  7370  

Приоритет 
3 

Мярка 3.3 3.3.1. Ремонт и обновяване на 
спортна инфраструктура в 
общината 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

2000 ВОМР, ТГС, 
Общински 

бюджет и др. 

2021-2027  Община  

Приоритет 
3 

Мярка 3.3 3.3.2. Рехабилитация и 
модернизация на спортен 
комплекс „Странджа” гр. 
Средец и спортен комплекс  
с. Дебелт 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт 
иотдих   

4000 ВОМР, ТГС, 
Общински 

бюджет и др. 

2021-2027  Община  

Приоритет 
3 

Мярка 3.3 3.3.3. 
Създаване на 
мултифункционални 
спортни игрища - 2 броя 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

170 ВОМР, ТГС, 
Общински 

бюджет и др. 

2021-2027  Община  

Приоритет 
3 

Мярка 3.3 3.3.4. 
Цялостен ремонт и 
обновяване на стадионите в 
община Средец - гр. Средец 
и с. Дебелт 

Зони за 
озеленяване, 
туризъм, спорт и 
отдих   

700 ВОМР, ТГС, 
Общински 

бюджет и др. 

2021-2027  Община  

Приоритет 
3 

Мярка 3.3 3.3.5. Подкрепа за развитие на 
местни спортни клубове и 
млади спортни таланти 

Цялата територия 
на общината 

300 Общински 
бюджет, 

Спонсори, 
Дарители и др. 

източници 

2021-2027  Община  

Приоритет 
3 

Мярка 3.3 3.3.6. Организиране на спортни 
състезания, тренировъчни 
школи, турнири и 

Цялата територия 
на общината 

150 Общински 
бюджет, 

Спонсори, 

2021-2027  Община  
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шампионати Дарители и др. 
източници 

Приоритет 
3 

Мярка 3.3 3.3.7. Насърчаване на младежки 
дейности и инициативи и на 
доброволчеството, като 
основа на активното 
гражданство - организиране 
и провеждане на акции за 
залесяване, почистване на 
важни обществени и 
културни обекти, 
дарителски кампании и др. 

 

Цялата територия 
на общината 

50 Общински 
бюджет, 

Спонсори, 
Дарители и др. 

източници 

2021-2027  Община  

Мярка 3.4. Създаване на разнообразни и гъвкави възможности за професионална 
реализация, подобряване на заетостта и квалификацията на работната сила 

1800  

Приоритет 
3 

Мярка 3.4 3.4.1.  Подкрепа за професионална 
подготовка на кадри по 
линия на професионалното 
обучение и на други 
извънучилищни форми  

Цялата територия 
на общината 

250   ОПНО, ОПРЧР, 
НПВУ, МОН, 

АЗ и др. 

2021-2027  Община, Училища, 
Работодатели, АЗ 

Приоритет 
3 

Мярка 3.4 3.4.2.  Обсъждане с 
представителите на малкия 
и среден бизнес на профила 
на общинските училища и 
изготвяне на мотивирано 
искане за разкриване на 
профилирани паралелки   

Цялата територия 
на общината 

- - 2021-2027 Община, Училища, 
МОН, Работодатели 

Приоритет 
3 

Мярка 3.4 3.4.3.  Насърчаване на социалната 
икономика и социалните 
предприятия, включително 
осигуряване на адаптирани 
работни места за нуждите на 
хора с увреждания, роми и 
продължително безработни 

Цялата територия 
на общината 

500 ОПРЧР, НПВУ, 
АЗ, 
Републикански 
бюджет и др. 

2021-2027 НПО 
Община  
Частен сектор 

Приоритет 
3 

Мярка 3.4 3.4.4.  Обучителни курсове за 
квалификация и 
преквалификация на 
безработни лица, съобразно 
изискванията на пазара на 

Цялата територия 
на общината 

150 МТСП, АЗ, 
Републикански 
бюджет и др. 

2021-2027 Агенция по 
заетостта, 
Бюро по труда, 
Работодатели 
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труда 

Приоритет 
3 

Мярка 3.4 3.4.5.  Осигуряване на редовен 
обществен или служебен 
транспорт и преференции за 
пътуване до работното 
място за насърчаване на 
трудовата мобилност 

Цялата територия 
на общината 

300 Частни 
инвестиции, 
ОПРЧР, 
Републикански 
бюджет и др. 

2021-2027 Община 
Работодатели 

Приоритет 
3 

Мярка 3.4 3.4.6.  Подобряване достъпа до 
пазара на труда и 
повишаване на младежката 
заетост, чрез включване в 
стажуване и чиракуване, 
субсидирана заетост, 
ученически и студентски 
практики, стипендиантски 
програми, подкрепа при 
започване на първа работа и 
др. 

Цялата територия 
на общината 

300 ОПРЧР, АЗ, 
Републикански 
бюджет, Частни 
инвестиции  и 
др. 

2021-2027 Община  
АЗ  
Работодатели 

Приоритет 
3 

Мярка 3.4 3.4.7.  Обучения за придобиване на 
базови дигитални умения за 
ползване на услуги, вкл. 
административни, социални 
и други 

Цялата територия 
на общината 

300 ОПРЧР, 
ОПНИИДИТ, 
ОПНО, АЗ, 
Републикански 
бюджет, Частни 
инвестиции  и 
др. 

2021-2027 Община  
АЗ  
Работодатели 

Приоритет 4 – Електронно управление, администрация близо до гражданите и 
предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги 

9930  

Мярка 4.1. Подобряване на достъпа до електронни административни услуги 4315  

Приоритет 
4 

Мярка 4.1 4.1.1.  Поетапно преминаване към 
предоставяне онлайн на 
административни услуги за 
по-бързо и улеснено 
обслужване на гражданите 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

150 ОПЕУТП, 
Общински 

бюджет 

2021-2022 Община  

Приоритет 
4 

Мярка 4.1 4.1.2.  Дигитализация на всички 
общински регистри и актови 
книги 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

100 ОП за научни 
изследвания, 
иновации и 

дигитализация 
за интелигентна 

2021-2025 Община  
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трансформация, 
Общински 

бюджет 
Приоритет 

4 
Мярка 4.1 4.1.3.  Въвеждане на електронно 

управление 
иинформационна 
квалификация на 
служителите от общинската 
администрация 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

50 ОПЕУТП, 
Общински 

бюджет 

2021-2022 Община  

Приоритет 
4 

Мярка 4.1 4.1.4.  Електронизация на 
административното 
обслужване на кметствата в 
селата и обединяване на 
деловодните записи и 
касови операции с 
общинския център 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

10 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
4 

Мярка 4.1 4.1.5.  Разработване и внедряване 
на инструменти и он-лайн 
платформи за подобряване 
на гражданското участие на 
местно ниво 

Цялата територия 
на общината 

5 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
4 

Мярка 4.1 4.1.6.  Проектиране и изработка на 
кадастрални карти 

Цялата територия 
на общината 

4000 ОПЕУТП, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община  

Мярка 4.2. Развитие на административния капацитет и управление на общинската 
собственост в услуга на гражданите и бизнеса 

55  

Приоритет 
4 

Мярка 4.2 4.2.1.  Организиране на обучения, 
семинари,конференции, 
пътувания с учебна цел, 
съвместни срещи за 
служителите в 
администрацията 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

50 НСОРБ, ИПА, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
4 

Мярка 4.2 4.2.2.  Изготвяне на програми за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество и План за 
действие за общинските 
концесии 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

5 Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

235 
 

Мярка 4.3. Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и 
развитие на инфраструктурата на здравеопазването 

955  

Приоритет 
4 

Мярка 4.3 4.3.1.  Ремонт на МБАЛ - Средец Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

600 Републикански 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
4 

Мярка 4.3 4.3.2.  Реконструкция на сградата 
на МЦ1 - Средец 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

200 Републикански 
бюджет, 

Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
4 

Мярка 4.3 4.3.3.  Ремонт и оборудване на 
здравни служби и 
медицински кабинети на 
територията на общината 

Цялата територия 
на общината 

100 Общински 
бюджет, 

Републикански 
бюджет, Частни 

инвестиции 

2021-2027 Община, Лекари 

Приоритет 
4 

Мярка 4.3 4.3.4.  Привличане на нови млади 
лекари с различни 
специалности и специалисти 
по здравни грижи за работа 
в общината 

Цялата територия 
на общината 

50 Общински 
бюджет, 

Републикански 
бюджет 

2021-2027 Община, Общинска 
болница Лекари и др. 

Приоритет 
4 

Мярка 4.3 4.3.5.  Разширяване мрежата от 
здравни медиатори 

Цялата територия 
на общината 

5 Общински 
бюджет, 

Републикански 
бюджет 

2021-2027 Община, Медитори 

Мярка 4.4. Развитие на социалните услуги и подобряване на социалната 
инфраструктура 

3900  

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.1.  Ремонт и обновяване на Дом 
за стари хора „Бялата 
лястовица“ 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

250 СПРЗСР, 
НПВУ, ОПРЧР, 
МТСП, Красива 

България 

2021-2027 Община, МТСП 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.2.  Социални и нтегрирани 
здравно-социални услуги в 
домашна среда и в 
общността за хора с 
увреждания, възрастни хора 

Цялата 
територия на 
общината 

1000 ОПРЧР, ТГС и 
др. 

2021-2027 Община, МТСП, МЗ, 
трансгранични 
партньори 
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и хора в невъзможност за 
самообслужване 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.3.  Механизъм лична помощ Цялата територия 
на общината 

700 МТСП, 
Републикански 

бюджет 

2021-2027 Община, МТСП 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.4.  Асистентска подкрепа Цялата територия 
на общината 

500 СПРЗСР, 
ОПРЧР, ТГС, 
МТСП и др. 

2021-2027 Община, МТСП 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.5.  „Топъл обяд“ Цялата територия 
на общината 

500 ОПХОМП 2021-2027 Община, МТСП 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.6.  „Детска кухня“ Цялата територия 
на общината 

250 ОПХОМП 2021-2027 Община, МТСП 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.7.  Интегрирани социално-
здравни услуги за лица с 
увреждания и лица в риск 

Цялата територия 
на общината 

200 ОПРЧР 2021-2027 Община  
 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.8.  Осигуряване на достъпна 
среда в обществени сгради 

Цялата територия 
на общината 

150 НПВУ, АХУ, 
СПРЗСР, ВОМР 

и др. 

2021-2027 Община  
 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.9.  Увеличаване  капацитета на 
Домашен социален 
патронаж в гр. Средец и 
обхващане на други 
населени места на 
общината 

Цялата територия 
на общината 

100 СПРЗСР, 
ВОМР, ОПРЧР, 

МТСП и др. 

2021-2027 Община  
 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.10.  Увеличаване  капацитета на 
ЦНСТ 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

200 СПРЗСР, 
ВОМР, ОПРЧР, 

МТСП и др. 

2021-2027 Община  
 

Приоритет 
4 

Мярка 4.4 4.4.11.  Закупуване на микробус със 
седалки и платформа за 
повдигане на инвалидни 
колички за нуждите на ДСХ 
„Бяла лястовица“ 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

50 МТСП, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

2021-2022 Община 

Мярка 4.5. Развитие на културата и обновяване на културната инфраструктура 705  
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Приоритет 
4 

Мярка 4.5 4.5.1.  „Ремонт на читалището в с. 
Бистрец, община Средец” 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

40 НПВУ, ВОМР, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община, Читалище 

Приоритет 
4 

Мярка 4.5 4.5.2.  „Ремонт на сградата на 
библиотеката в гр. Средец” 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

40 ВОМР, НПВУ, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община, Библиотека 

Приоритет 
4 

Мярка 4.5 4.5.3.  Възстановяване и опазване 
на религиозни храмове на 
територията на общината 

Цялата територия 
на общината 

500 ТГС, ВОМР, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община, Читалища 

Приоритет 
4 

Мярка 4.5 4.5.4.  Насърчаване дейността на  
любителските художествени 
и самодейни творчески 
състави 

Цялата територия 
на общината 

50 Общински 
бюджет и 
спонсори 

2021-2027 Община, Читалища 

Приоритет 
4 

Мярка 4.5 4.5.5.  Провеждане на традиционни 
и създаване на иновативни 
събития за разнообрязаване 
на културния календар на 
общината 

Цялата територия 
на общината 

75 Общински 
бюджет и 
спонсори 

2021-2027 Община, Читалища 

Приоритет 5 – Достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, 
мобилността, телекомуникациите, цифровизация и интегрирано развитие на всички 
видове територии 

106615  

Мярка 5.1. Подобряване на транспортната достъпност и свързаност  
 

47190  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.1.  Ремонт на Републиканска 
пътна мрежа на територията 
на общината 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

5000 ОП 
„Транспорт“, 

Републикански 
бюджет, МРРБ 

и др. 

2021-2027 АПИ 

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.2.  Възстановяване и 
рехабилитация на общинска 
пътна мрежа  

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

20000 СПРЗСР, 
Републикански 

бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.3.  „Основен ремонт на улица 
„Осми март” 

Зони за 
техническа 

343 СПРЗСР, 
Републикански 

2021-2027 Община  
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инфраструктура бюджет, МРРБ 

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.4.  „Основен ремонт на улица 
“Мересев”  

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

630 СПРЗСР, 
Републикански 
бюджет, МРРБ 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.5.  „Основен ремонт на улица 
“Бачо Киро”  

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

432 СПРЗСР, 
Републикански 
бюджет, МРРБ 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.6.  „Основен ремонт на улица 
“Васил Левски” 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

579 СПРЗСР, 
Републикански 
бюджет, МРРБ 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.7.  „Основен ремонт на улица 
“Гео Милев” 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

565  СПРЗСР, 
Републикански 
бюджет, МРРБ, 

Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.8.  „Основен ремонт на улица 
“Йорданка Николова” 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

1381 СПРЗСР, 
Републикански 
бюджет, МРРБ, 

Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.9.  „Основен ремонт на улица 
“Мичурин” 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

256 СПРЗСР, 
Републикански 
бюджет, МРРБ, 

Общински 
бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.10.  „Основен ремонт на улица 
“Тодор Николов” 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

1 004 СПРЗСР, 
Републикански 

бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.11.  Ремонт на улична мрежа в 
населените места на община 
Средец 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

10000 СПРЗСР, 
Републикански 

бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.1 5.1.12.  Изграждане на система от 
вело алеи и маршрути в град 
Средец 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

2000 ТГС, ВОМР, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет Мярка 5.1 5.1.13.  Изграждане на тротоарни Зони за 5000 ТГС, СПРЗСР, 2021-2027 Община  
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5 настилки, озеленяване по 
улици в населените места от 
общината 

техническа 
инфраструктура 

ВОМР, 
Общински 

бюджет 
Мярка 5.2. Обновяване и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи 42500  

Приоритет 
5 

Мярка 5.2 5.2.1.  Доизграждане на 
канализационна мрежа с 
ПСОВ и обновяване на 
водопроводни мрежи в 
общината 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

10000 СПРЗСР, 
ОПОС, НПВУ, 
Инвестиционна 

програма на 
ВиК 

2021-2027 Община, ВиК, БДЧР 
 /В изпълнение на 
мерките в ПоМ на 
ПУРБ с възможно 
позитивно влияние за 
ПУРН/ 

Приоритет 
5 

Мярка 5.2 5.2.2.  Разширяване и 
реконструкция на 
водоснабдителната мрежа 
във всички населени места 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

3000 СПРЗСР, 
ОПОС, НПВУ, 
Инвестиционна 

програма на 
ВиК 

2021-2027 Община, ВиК 

Приоритет 
5 

Мярка 5.2 5.2.3. Водоснабдяване на с. Факия, 
с. Загорци и с. Светлина 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

5000 СПРЗСР, 
ОПОС, НПВУ, 
Инвестиционна 

програма на 
ВиК 

2021-2027 Община, ВиК 

Приоритет 
5 

Мярка 5.2 5.2.4.  Изграждане на водоеми и 
намирането на нови 
водоизточници 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

2000 СПРЗСР, 
ОПОС, НПВУ, 
Инвестиционна 

програма на 
ВиК 

2021-2027 Община, ВиК 

Приоритет 
5 

Мярка 5.2 5.2.5.  Изграждане на тласкател 
към помпена станция 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

1500 СПРЗСР, 
ОПОС, НПВУ, 
Инвестиционна 

програма на 
ВиК 

2021-2027 Община, ВиК 

Приоритет 
5 

Мярка 5.2 5.2.6.  Изграждане на канализация 
и пречиствателна станция за 
отпадни води  /ПСОВ/ с. 
Дебелт 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

21000 СПРЗСР, 
ОПОС, НПВУ, 
Инвестиционна 

програма на 
ВиК 

2021-2027 Община, ВиК, БДЧР 
 /В изпълнение на 
мерките в ПоМ на 
ПУРБ с възможно 
позитивно влияние за 
ПУРН/ 

Мярка 5.3. Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ 11960  

Приоритет 
5 

Мярка 5.3 5.3.1.  Въвеждане на 
енергоспестяващо улично 

Цялата територия 
на общината 

5000 Финансов 
механизъм на 

2021-2027 Община  



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

240 
 

осветление във всички 
населени места на общината 

ЕИП, НПВУ и 
др. 

Приоритет 
5 

Мярка 5.3 5.3.2.  Реконструкция на ел.мрежа- 
с. М.Църква -с. Факия - с. 
Зорница 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

240 
Инвестиционна 
програма на 
ЕВН 

2021-2027 ЕВН 

Приоритет 
5 

Мярка 5.3 5.3.3.  Реконструкция на ел.мрежа - 
с.Суходол-с.Орлинци-
с.Мaлина 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

220 
Инвестиционна 
програма на 
ЕВН 

2021-2027 ЕВН 

Приоритет 
5 

Мярка 5.3 5.3.4.  Внедряване на ВЕИ (ФтЕЦ 
до 5 кW и соларни 
инсталации) в 
административни, 
oбразователни сгради и 
обекти на културната и 
социалната инфраструктура  

Цялата територия 
на общината 

300 Финансов 
механизъм на 
ЕИП и други 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.3 5.3.5. Изграждане на соларни 
инсталации за топла вода в 
общинската социална и 
здравна инфраструктура  

Цялата територия 
на общината 

200 СПРЗСР, Фонд 
„Енергийна 
ефективност и 
възобновяеми 
източници“ – 
ФМ наЕИП 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.3 5.3.6. Изграждане на 
фотоволтаични системи за 
производство на 
електроенергия  

Цялата територия 
на общината 

1000 Частни 
инвестиции 

2021-2027 Инвеститори 

Приоритет 
5 

Мярка 5.3 5.3.7. Газификация гр.Средец Зони за 
техническа 
инфраструктура 

5000 Частни 
инвестиции 

2021-2027 Инвеститори 

Мярка 5.4. Цифрова свързаност и телекомуникации 1000  

Приоритет 
5 

Мярка 5.4 5.4.1.  Изграждане на 
високоскоростни 
телекомуникационни връзки 
за всички населени места 

Цялата територия 
на общината 

1000 Частни 
инвестиции 

2021-2027 Телекомуникационни 
компании 

Мярка 5.5. Интегрирано териториално развитие и подобряване на жизнената среда  3965  

Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.1. „Реконструкция на градски 
парк в гр. Средец” 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

1000 СПРЗСР, 
ВОМР, ТГС и 

др. 

2021-2027 Община  
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Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.2. Ремонт и благоустрояване 
на площади в малки 
населени места на общината 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

1000 СПРЗСР, ВОМР 2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.3. Ремонт и обновяване на 
сгради на кметствата в 
селата 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

500 СПРЗСР, 
Републикански 

бюджет, 
Общински 

бюджет 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.4. Облагородяване, 
озеленяване и 
благоустройство на 
междублокови пространства 
и обществени зелени площи 
между жилищните сгради 

Цялата територия 
на общината 

250 СПРЗСР, 
ПУДООС, 

Републикански 
бюджет, 

Общински 
бюджет и др. 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.5. Изграждане на приют за 
бездомни животни 

Зони с 
обществено-
обслужващи/ 
публични 
функции 

200 СПРЗСР, 
ПУДООС, 

Републикански 
бюджет, 

Общински 
бюджет и др. 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.6. Продължаване на 
трансграничното 
сътрудничество, 
партньорството с 
побратимените общини и 
създаване на нови 
партньорства 

Цялата територия 
на общината 

10 ТГС, 
Общински 

бюджет и др. 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.7. Осъществяване на 
междуобщинско 
сътрудничество със 
съседните общини  

Цялата територия 
на община  

5 Общински 
бюджет и др. 

2021-2027 Община  

Приоритет 
5 

Мярка 5.5 5.5.7. Реконструкция на площад 
България 

Зони за 
техническа 
инфраструктура 

1000 СПРЗСР, 
ВОМР, ТГС и 

др. 

2021-2027  

ОБЩ ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПИРО НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 

177121  
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Приложение № 1а 

Индикативен списък на важни за общината проекти,  

включени в ПИРО на община Средец за периода 2021-2027 г. 
 Приоритет Мярка № 

по 
ред 

Проекти Проектна 
готовност  

Индикативен 
срок на 

изпълнение 
(месеци) 

Общ индикативен 
бюджет на 

проектната идея (в 
хил. лв.) 

Допълнителна информация 

Приоритет 
1 
 

Мярка 1.1 1 1.1.1. Модернизиране и 
благоустрояване на 
съществуващите 
индустриални зони в град 
Средец 

НЕ 60 5000 Интегриран проект – в пряка връзка 
и надграждащ проектите на Частни 
инвеститори в зоните за 
производствени и складови дейности 
за подобряване на бизнес средата в 
общината 

Мярка 1.3 2 1.3.3.Опазване на горите 
от горски пожари. 
Изграждане на 
противопожарна 
инфраструктура – 
наблюдателни кули, 
противопожарни 
пунктове, оборудване и 
обзавеждане.  

НЕ 60 350 Интегриран проект в 
междуобщинско сътрудничество със 
съседни общини в района на 
Странджа планина - ИТИ, СПРЗСР, 
ТГС, Общински бюджети и др. 

Мярка 1.4 

Подмярка1.4.1 

3  1.4.1.3. Ремонт и 
възстановяване на 
Етнографски комплекс 
„Карабунарска къща“ и  
„Байловата къща“ в гр. 
Средец 

НЕ 60 1000 Интегриран партньорски проект в 
сферата на туризма с възможност за 
реализация по ТГС или ВОМР 

Приоритет 
2 
 

Мярка 2.1  4  2.1.1.Саниране и 
въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни 
сгради  

НЕ 60 1000 Приоритетен проект в изпълнение на 
националната политика за енергийна 
ефективност и ще допринесе за 
подобряване на жизнената среда 



План за интегрирано развитие на община Средец 2021 – 2027 г. 
 

 

243 
 

Приоритет 
3 

Мярка 3.2 5  3.2.1.Ремонт на сградата 
на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” гр. Средец - 
басейн, физкултурни 
салони, отоплителна 
инсталация 

НЕ 24 500 Интегрирано с проектите за 
обновяване и оборудване на учебни 
кабинети и други проекти в сферата 
на образованието, включително за 
дуално обучение и STEM – среда. 
Попада в приоритетна зона за 
въздействие с публични функции. 

Приоритет 
4 

Мярка 4.3 6  4.3.1.Ремонт на МБАЛ - 
Средец 

НЕ 36 600 Приоритетен интегриран проект с 
висока обществена значимост в 
приоритетна зона за въздействие с 
публични функции. 

Приоритет 
5 
 

Мярка 5.1 7 5.1.3.„Основен ремонт на 
улица „Осми март” в гр. 
Средец

Технически 
проект 

24 343 Хоризонтален интегриран проект– 
осигуряване на свързаност и 
достъпност на територията

 8 5.1.6.„Основен ремонт на 
улица „Васил Левски” в 
гр. Средец 

Технически 
проект 

24 579 Хоризонтален интегриран проект– 
осигуряване на свързаност и 
достъпност на територията 

 9 5.1.7.„Основен ремонт на 
улица „Гео Милев” в гр. 
Средец 

Технически 
проект 

24 565 Хоризонтален интегриран проект– 
осигуряване на свързаност и 
достъпност на територията 

 10 5.1.9. „Основен ремонт на 
улица „Мичурин” в гр. 
Средец 

Технически 
проект 

24 256 Хоризонтален интегриран проект– 
осигуряване на свързаност и 
достъпност на територията 

 11 5.1.10„Основен ремонт на 
улица „Тодор Николов” в 
гр. Средец 

Технически 
проект 

24 1004 Хоризонтален интегриран проект– 
осигуряване на свързаност и 
достъпност на територията 

 12 5.1.4.„Основен ремонт на 
улица „Мересев” в гр. 
Средец 

Технически 
проект 

24 630 Хоризонтален интегриран проект– 
осигуряване на свързаност и 
достъпност на територията 

Приоритет 
5 

 

Мярка 5.2 13 5.2.3.Водоснабдяване на с. 
Факия, с. Загорци и с. 
Светлина 

Технически 
проект 

36 5000 Интегрирано с проекти за ремонт на 
уличната мрежа 

Приоритет 
5 
 

Мярка 5.5 14 5.5.7.Реконструкция на 
площад “България” в гр. 
Средец 

Технически 
проект 

12 1000 Приоритетна зона за въздействие с 
публични функции. 

         Общ 
индикативен 
бюджет на 
всички проекти 

17 827   
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Приложение № 2 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

на ПИРО на община Средец за периода 2021-2027 г. 

Период 2021-2027 

Собствени 
средства - 
Общински 

бюджет 

Отн. дял 
(%) 

Републикански 
бюджет 

Отн. дял 
(%) 

Средства 
от ЕС 

Отн. дял 
(%) 

Други 
източници 

Отн. дял 
(%) 

ОБЩО 
в лв. 

ОБЩО 
в отн. 
дял (%) 

Приоритет 1 296 0,85 2070 5,93 17624 50,51 14900 42,71 34890 19,70 

Приоритет 2 256 2,59 1540 15,56 4750 48,00 3350 33,85 9896 5,59 

Приоритет 3 520 3,29 995 6,30 13525 85,66 750 4,75 15790 8,91 

Приоритет 4 245 2,47 3255 32,78 6380 64,25 50 0,50 9930 5,61 

 
Приоритет 5 
 

302 0,28 15850 14,87 78503 73,63 11960 11,22 106615 60,19 

ОБЩО 1619 0,91 23710 13,39 120782 68,19 31010 17,51 177121 100 
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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА 
СРЕДЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.  

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Целева 
стойност 

Приоритет 1 - Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на 
местните ресурси, подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството 

Мярка 1.1  
Стимулиране на 
предприемачеството, 
инвестициите и иновациите 

Нефинансови предприятия  брой НСИ 1 г. 500 

Новосъздадени МСП за преработка 
на местни суровини (месо, мляко, 
плодове, зеленчуци, дървесина и др.) 

брой Община  4 г. 3 

Участие на общината в 
инвестиционни инициативи (бизнес 
форуми, панаири и др.)  

брой Община  1 г. 5 

Привлечени инвестиции в 
предприятия в общината 

хил. лева Община  1 г. 5000 

Мярка 1.2  
Развитие на модерно, 
устойчиво и 
диверсифицирано селско 
стопанство 

Обработвана земеделска земя дка ОД „ Земеделие“ 1 г. 405000 

Поливни площи дка ОД „ Земеделие“ 1 г. 1000 

Създадени нови трайни насаждения дка ОД „ Земеделие“ 1 г. 3000 

Подпомогнати нови и 
модернизирани земеделски 
стопанства 

брой ДФЗ 1 г. 50 

Мярка 1.3  
Устойчиво управление на 
горските ресурси 

Новозалесени горски територии дка ДГС 4 г. 1000 

 

Места за настаняване и средства за 
подслон

брой Община  1 г. 60 

Леглова база в места за настаняване 
и средства за подслон 

брой Община  1 г. 400 
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Създадени нови туристически 
атракции 

брой Община  1 г. 3 

Разработени нови туристически 
маршрути  

брой Община  1 г. 5 

Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, приспособяване към изменението на 
климата, превенция и управление на риска 
Мярка 2.1  
Насърчаване на мерките за 
енергийна ефективност и 
намаляване на емисиите 
парникови газове 

Обществени сградис мерки за 
енергийна ефективност брой Община  1 г. 3 

Жилищни сградис мерки за 
енергийна ефективност брой Община  1 г. 2 

Мярка 2.2  
Насърчаване на прехода към 
кръгова икономика 

Подкрепени предприятия, въвели 
НИРД, иновации и щадящи околната 
среда технологии в производствения 
си процес 

брой ИСУН/ДФЗ/Община 4 г. 1 

Мярка 2.3  
Опазване на околната среда и 
борба с климатичните 
промени 

Реализирани проекти за опазване и 
подобряване на околната среда брой Община 1 г. 5 

Проведени акции за почистване и 
залесяване брой Община  1 г. 7 

Мярка 2.4  
Устойчиво управление на 
отпадъците 

Системи за разделно събиране, 
рециклиране, оползотворяване и 
повторна употреба на различни 
потоци отпадъци (опаковки, 
строителни, зелени и биоразградими 
и др.) 

брой Община  1 г. 3 

Приоритет 3 - Демографски подем, добро образование, професионално развитие и нови знания за успешна реализация, заетост и по-висок 
жизнен стандарт 
Мярка 3.1  
Демографски подем, 
насърчаване на раждаемостта, 
привличане на млади хора за 
работа и живот в общината 

Население на общината брой НСИ 1 г. 14000 

Деца в детските градини  брой Община  1 г. 450 

Ученици в училищата  брой Община  1 г. 1400 

Мярка 3.2 
Подобряване на 

Подобрени сгради на 
образователната инфраструктура брой Община  1 г. 1 
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образованието и 
модернизация на 
образователната 
инфраструктура 

Училища с внедрени/работещи 
съвременни системи/среди за 
образование – дуално обучение, 
дигитализация на учебни програми, 
STEM и др. 

брой Община  4 г. 1 

Мярка 3.3 
Подобряване на условията за 
спорт и развитие на младежки 
дейности 

Ремонтирани спортни обекти и 
съоръжения брой Община  4 г. 1 

Организирани спортни състезания, 
турнири и шампионати с 
регионално, национално и/или 
международно значение 

брой Община  1 г. 10 

Мярка 3.4 
Създаване на разнообразни и 
гъвкави възможности за 
професионална реализация, 
подобряване на заетостта и 
квалификацията на работната 
сила 

Лица, преминали обучение за нови 
професии и квалификация 

 
брой 

Дирекция  
„Бюро по труда“ 

1 г. 100 

Разкрити работни места за нуждите 
на хора с увреждания, роми и 
продължително безработни 

брой 
Дирекция  

„Бюро по труда“ 
1 г. 20 

Приоритет 4 - Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и 
културни услуги 
Мярка 4.1 
Подобряване на достъпа до 
електронни административни 
услуги 

Създадени "онлайн" 
административни услуги брой Община  1 г. 3 

Мярка 4.2 
Развитие на 
административния капацитет 
и управление на общинската 
собственост в услуга на 
гражданите и бизнеса 

Общински служители преминали 
курсове и обучения брой Община  1 г. 30 
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Мярка 4.3 
Подобряване на достъпа до 
здравното обслужване на 
населението и развитие на 
инфраструктурата на 
здравеопазването 

Подобрени сгради на здравната 
инфраструктура брой Община  1 г. 3 

Мярка 4.4 
Развитие на социалните 
услуги и подобряване на 
социалната инфраструктура 

Подобрени сгради на социалната 
инфраструктура брой Община  1 г. 2 

Предоставяни социални услуги брой Община  1 г. 12 

Лица, подпомагани със социални 
помощи брой 

Дирекция 
„Социално 

подпомагане“ 
1 г. 500 

Мярка 4.5 
Развитие на културата и 
обновяване на културната 
инфраструктура 

Подобрени сгради на културната 
инфраструктура брой Община  1 г. 3 

Организирани културни събития 
(фестивали, традиционни празници, 
чествания и др.) 

брой Община  1 г. 30 

Приоритет 5 - Достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, цифровизация и 
интегрирано развитие на всички видове територии
Мярка 5.1 
Подобряване на 
транспортната достъпност и 
свързаност 

Рехабилитирани пътища км Община  4 г. 50 

Подобрена улична мрежа  км Община  4 г. 100 

Мярка 5.2 
Обновяване и изграждане на 
водопроводни и 
канализационни мрежи 

Обновени водопроводни мрежи км Община  4 г. 20 

Изградена канализационна мрежа км Община  4 г. 5 

Изградени нови ПСОВ  брой Община 4 г. 1 

Мярка 5.3 
Развитие на енергийната 
инфраструктура и ВЕИ 

Реализирани проекти за 
производство на енергия от ВЕИ брой Община 4 г. 5 

Мярка 5.4 
Цифрова свързност и 
телекомуникации 

Население, ползващо широколентов 
достъп до Интернет  

% 
Интернет 

доставчици 
4 г. 80 
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Мярка 5.5 
Интегрирано териториално 
развитие и подобряване на 
жизнената среда  

Реализирани проекти за 
благоустрояване на населените места 

брой Община 1 г. 5 

Реализирани проекти в 
междуобщинско сътрудничество 

брой Община 3 г. 2 

Реализирани трансгранични проекти брой Община 3 г. 3 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор Мерна единица 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Стратегическа цел 1 - Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и местния потенциал, привличане на 
инвестиции, иновации и нови технологии за повишаване на конкурентоспособността 
Стратегическа цел 1 Изградена/Обновена бизнес зона брой Община 4 г. 0 2 

Стратегическа цел 1 Равнище на безработица  % 
Дирекция 
„Бюро по 

труда“ 
1 г. 11,28 8,0 

Стратегическа цел 1 Дял на средната годишна работна 
заплата от тази в страната 

% НСИ 1 г. 85 90 

Стратегическа цел 1 Нефинансови предприятия на 1000 д. 
от населението 

брой НСИ 1 г. 34 40 

Стратегическа цел 1 Нетни приходи от продажби на 
предприятията 

хил.лв. НСИ 1 г. 588353 650000 

Стратегическа цел 1 Печалби на нефинансовите 
предприятия 

хил.лв. НСИ 1 г. 26881 35000 

Стратегическа цел 1 ДМА в нефинансовия сектор хил.лв. НСИ 1 г. 203923 250000 

Стратегическа цел 1 
Нови електронни услуги в 
общинската администрация в помощ 
на предприемачеството  

брой Община 1 г. 0 3 

Стратегическа цел 1 Земеделски производители брой 
ОД 

„Земеделие“ 
1 г. 565 600 

Стратегическа цел 1 Реализирани нощувки в местата за 
подслон и настаняване 

брой Община  1 г. 7000 9000 

Стратегическа цел 1 Туристи, обслужени от Посетителски 
информационен център 

брой Община  1 г. 3600 5000 

Стратегическа цел 2 - Демографски подем, насърчаване на образованието, социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и 
културно наследство 
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Стратегическа цел 2 Естествен прираст на населението брой НСИ 1 г. -172 -130 

Стратегическа цел 2 Механичен прираст на населението брой НСИ 1 г. -58 -30 

Стратегическа цел 2 
Ученици, включени в дуално 
обучение брой РУО/НСИ 4 г. 0 20 

Стратегическа цел 2 Отпаднали от училище ученици 
средно за една учебна година

брой РУО/НСИ 1 г. 83 40 

Стратегическа цел 2 Население на 1 лекар брой Инфостат 1 г. 1019 950 

Стратегическа цел 2 Население на 1 лекар по дентална 
медицина 

брой Инфостат 1 г. 7133 3500 

Стратегическа цел 2 
Реставрирани, консервирани и 
експонирани за туристи обекти на 
културно-историческото наследство 

брой Община 1 г. 0 1 

Стратегическа цел 3 - Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно подобряване на транспортната 
и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на околната среда

Стратегическа цел 3 
Реновирани и благоустроени 
публични пространства (паркове и 
градинки) 

брой Община 1 г. 0 3 

Стратегическа цел 3 
Новоизградени/реновирани детски 
площадки и спортни съоръжения брой Община 1 г. 0 3 

Стратегическа цел 3 Жители с подобрено водоснабдяване брой Община 1 г. 0 14000 

Стратегическа цел 3 
Жители с подобрено третиране на 
отпадъчните води брой Община 1 г. 0 8500 

Стратегическа цел 3 
Количество образувани битови 
отпадъци тона Община 1 г. 1533 1200 

 

 

 
 


