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ВЪВЕДЕНИЕ 
Годишният отчетен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е изготвен на основание чл.23, т. 
4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от Правилника за прилагане на ЗРР 
(ППЗРР). Това е първият отчетен документ за новия програмен период, който обобщава 
всички проекти, мерки и дейности, реализирани на територията на община Средец в периода 
01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. 

Планът за интегрирано развитие е документ, който определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво развитие на община Средец и връзките с други общини, в 
съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен район и 
Общия устройствен план на общината. Съгласно нормативните изисквания Планът за 
интегрирано развитие на община е разработен 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.  

Планът за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021 – 2027 г. е приет от 
Общински съвет – Средец с Решение № 275/Протокол № 18 от 31.03.2021 г., на основание чл. 
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и на основание чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от Закона за регионалното 
развитие, във връзка с чл.21, ал.1 от Правлиника за прилагане на ЗРР. 

Планът е разработен и съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 
прилагане на редица нормативни документи, свързани с местното самоуправление, 
териториалното устройство, кадастъра, опазването на околната среда, управлението на 
отпадъците, насърчаване на инвестициите, устойчиво развитие на туризма и други. 

Основната цел на ПИРО на Oбщина 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. 
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.  

Изпълнението на ПИРО се отчита чрез ежегодни доклади за наблюдение на 
изпълнението, които се изготвят по определен от Кмета на общината ред и се одобряват от 
Общинския съвет до 31 март на всяка следваща календарна година.  

Годишният доклад е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. 
Копие от доклада се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок 
от решението за тяхното одобряване. 

Настоящият доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО на община Средец  
през 2021 година съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 
частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 
и ефикасност при изпълнението на плана; 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 
плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния 
период и източниците на тяхното финансиране; 
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5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 
плана за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка 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. 

Общинският съвет е орган за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано 
развитие. Мониторингът и контролът на изпълнението са неразделна част от общия процес на 
реализиране на публични политики в Община Средец. Предмет на наблюдение е 
изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана посредством реализацията на 
мерки и проекти/дейности и включените индикатори за оценка. 

Системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие осигурява 
неговото ефективно изпълнение с оглед постигане на целите за балансирано, устойчиво 
местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности 
и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и 
Програмата за неговата реализация, като отчита изпълнението на включените проекти и 
дейности по приоритети и мерки.  

Мониторингът на плана за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно 
изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в 
предметния обхват на местното самоуправление. Той трябва да спомогне за постигането на 
резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.  

Мониторънгът изисква набирането на количествени и качествени данни за почти 
непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, 
които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с 
първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни 
действия при отчитане на несъответствие и текущо да се адаптира стратегическия документ 
към динамично променящите се фактори на средата - политически, икономически, 
финансови, епидемиологични и други.  

Чрез мониторинга на ПИРО се цели да се предостави на компетентните местни органи 
(Общински съвет – Средец, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), 
както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури 
на гражданското общество) ранна информация за напредъка, или липсата на напредък по 
заложените цели и резултати. В резултат на мониторинга могат да се направят своевременни 
промени в начина на изпълнение, в приоритетите и целите на ПИРО, който трябва винаги да 
следва актуалните теми и проблеми на обществото и политиките за тяхното разрешаване. 

В Годишния доклад за наблюдение изпълнението на ПИРО за 2021 г. са използвани 
данни от: НСИ, Информационната система ИСУН, Дирекция „Бюро по труда”, Главна 
дирекция „ГРАО”, ОД „Земеделие“, ДГС, Общинска администрация – Средец и др.   

Резултатите от наблюдението на ПИРО се обобщават в Годишни доклади, които 
съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в 
социално-икономическите условия и политиките за развитие; постигнатия напредък по 
изпълнението на целите и приоритетите въз основа на индикаторите за наблюдение; 
действията, предприети от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 
при изпълнението на плана; заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението.  

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението осигуряват информация за 
изготвяне на междинната и последващата оценка на ПИРО.   
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ  И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ 

 ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

Изминалата 2021 е първата отчетна година на прилагане и изпълнение на проекти, 
мерки и дейности от Плана за интегрирано развитие на община Средец за новия програмен 
период 2021-2027 г. По отношение на събитията, които ангажираха общественото внимание 
отчетната 2021 година прилича на предходната 2020 година и премина под знака на 
продължаващата пандемия от коронавирус (COVID-19).  

Глобалната криза, породена от коронавируса е с трудно прогнозируеми измерения в 
различни сфери на социално-икономическия живот и породи нуждата от нови сценарии за 
бъдещето и нови подходи в стратегическото планиране и в приоритетите на общинските 
политики. Предприети са мерки за ограничаване на заболеваемостта и помощ за здравната 
система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес в МСП и социална подкрепа в 
защита на най-уязвимите групи от населението. 

Политическата нестабилност, тежката икономическа криза и епидемичната обстановка 
в страната, ограничиха развитието на бизнеса. Отчетен е рекорден ръст на инфлацията, 
поскъпване на цените на енергоносителите и храните от първа необходимост. Наложително 
се въведоха някои непопулярни мерки за строги икономии на ел. енергия. Увеличиха се 
значително непредвидените разходи в общинския бюджет. 

Пандемията възпрепятства провеждането на масови културни и спортни прояви, 
ограничи значително социалния живот, създаде икономически и финансови рискове и 
неустойчивост. За първи път от няколко години се пречупва положителната динамика на 
пазара на труда и отчитаме ръст на безработицата през 2020 г. и 2021 г. Продължаващите 
вълни на коронавируса и ограничителните мерки за стопанската активност поставиха под 
риск създаването на нови работни места и инвестициите. 

Въпреки негативните ефекти следва да се отчетат и някои положителни развития през 
изминалата 2021 г. Първото е продължаващият ръст на възнагражденията, който не беше 
прекъснат от кризата. Технологичната и структурната трансформация на индустрията, както 
и навлизането на дигиталните услуги във всички сфери на живота продължават да се 
развиват успешно.  Човешкият капитал и профилът на работната сила продължават да бъдат 
ключови за процеса на възстановяване и продължаваща трансформация на икономиката. 

В национален мащаб, изминалата отчетна година се характеризира с нестабилна 
политическа обстановка и провеждането на редовни и двукратни извънредни парламентарни 
избори и на редовни президентски избори. Тези процеси естествено се отразиха негативно и 
на резултатите от изпълнението на Плановете за интегрирано развитие на общините.  

Въпреки трудностите през 2021 година Община Средец отчита реализирането на 
значителен брой общински проекти и дейности, насочени към подобряване състоянието на 
градската среда и населените места, изграждане на съвременна инфраструктура, повишено 
качество на предоставяните социални услуги, по-добро образование и по-чиста околна среда.  

Изпълнението на ПИРО се извършва при спазване принципите за законосъобразност, 
прозрачност и публичност, защита на обществените интереси, ефективно и целесъобразно 
използване на финансовия ресурс, включително за покриване на извънредните и 
непредвидени разходи. При анализиране на изпълнението на ПИРО в настоящия Годишен 
отчетен доклад са отразени настъпилите промени в условията на живот, оказващи пряко 
въздействие върху социално-икономическото развитие на община Средец през 2021 г. 
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Демографска характеристика 
Важен показател за социално-икономическото състояние на общината са 

демографските данни във всичките им измерения. Основни източници на информация за тях 
са Националния статистически институт (НСИ) и Главна дирекция ГРАО чрез своята 
Национална база данни „Население”. Данните за 2021 г. не са публикувани от НСИ към 
момента на изготвяне на настоящия доклад и анализът може да бъде извършен към наличните 
за 2020 г. Все още няма официални статистически данни и от проведеното през есента на 2021 
година „Преброяване на населението и жилищния фонд”. Информацията за населението по 
постоянен и настоящ адрес от  ГРАО е актуална към 31.12.2021 г.   

В община Средец продължават неблагоприятните демографски тенденции. Влияние 
върху демографското развитие на общината оказват световните и национални демографски 
процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните - 
увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси населението на 
общината намалява и застарява ежегодно.  

Таблица1: Население в община Средец 2015– 2020 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всичко 14969 14842 14727 14495     14265 14287 

Мъже 7416 7376 7338 7224 7149 7177 
Жени 7553 7466 7389 7271 7116 7110 
В градовете 8859 8759 8699 8614 8512 8447 
В селата 6610 6083 6028 5881 5753 5840 

Източник: Национален статистически институт 

За периода 2015-2020 г. населението е намаляло с 682 души или с 5%. През 2020 г. 
отчитаме минимален ръст на населението и в общината живеят 14 287 души - с 22 повече 
спрямо предходната година. Половата структура на населението е 50,23% мъже и 49,77% 
жени. Градското население (на гр. Средец през 2020 г. е 8447 души или 59%, а в селата 
живеят 41% от жителите на общината. Съотношението в половата структура на населението и 
сравнително ниската степен на урбанизация (59% при средно за страната 73% в полза на 
градското население) се запазват почти без промяна през анализираните седем години.  

Графика 1: Динамика на населението в община Средец 2015-2020 г. 

 

Данните в Таблица 2 показват, че населението в град Средец намалява (с 4% за 
периода 2014-2020 г.) 384 човека. Населението на повечето села също намалява, с изключение 
на селата: Белила,  Граничар, Долно Ябълково, Драчево, Орлинци, Пънчево, Сливово и 
Факия. В някой села населението се запазва относително постоянен брой или се колебае в 
тесни граници. С най-малко (под 20 жители) са селата: Тракийци, Варовник, Белеврен, 
Гранитец, Граничар и Синьо камене, които са застрашени от обезлюдяване. 
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Таблица 2: Население в община Средец по населени места 2014 и 2020 г. 

  2014 2020 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Община Средец 14812 7288 7524 14287 7177 7110 
с. Белеврен 18 10 8 15 7 8 
с. Белила 32 12 20 41 17 24 
с. Бистрец 144 68 76 128 60 68 
с. Богданово 54 29 25 55 32 23 
с. Варовник 9 4 5 7 4 3 
с. Вълчаново 90 44 46 93 52 41 
с. Голямо Буково 93 50 43 92 49 43 
с. Горно Ябълково 28 13 15 27 16 11 
с. Гранитец 20 13 7 15 8 7 
с. Граничар 7 5 2 16 9 7 
с. Дебелт 1984 989 995 1911 948 963 
с. Долно Ябълково 18 10 8 25 13 12 
с. Драка 86 48 38 68 41 27 
с. Драчево 451 223 228 549 283 266 
с. Дюлево 431 202 229 399 195 204 
с. Загорци 293 139 154 294 143 151 
с. Зорница 338 163 175 297 157 140 
с. Кирово 35 19 16 45 27 18 
с. Кубадин 73 39 34 74 40 34 
с. Малина 73 42 31 62 35 27 
с. Момина църква 296 131 165 271 129 142 
с. Орлинци 334 174 160 368 194 174 
с. Проход 137 67 70 103 54 49 
с. Пънчево 33 18 15 43 28 15 
с. Радойново 49 30 19 54 34 20 
с. Росеново 32 14 18 26 10 16 
с. Светлина 245 122 123 206 104 102 
с. Синьо камене 26 17 9 18 11 7 
с. Сливово 91 42 49 100 52 48 
гр. Средец 8831 4317 4514 8447 4197 4250 
с. Суходол 111 51 60 83 43 40 
с. Тракийци 6 5 1 2 1 1 
с. Факия 344 178 166 353 184 169 

 Източник: Национален статистически институт 

По данни на ГД ГРАО (www.grao.bg), населението на община Средец по постоянен и 
настоящ адрес намалява с по 3% през 2021 г. спрямо 2019 г. Жителите на общината по 
постоянен адрес са с 366 души по-малко, а регистрираните по настоящ адрес намаляват с 378 
души. Регистрираните с постоянен и настоящ адрес в едно и също населено място намаляват с 
406 души и към 31.12.2021 г. са 11738 от жителите на общината. 
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Таблица 3: Население по постоянен и настоящ адрес към 31.12. 2019-2021 г. 

Постоянен адрес Настоящ адрес 
Постоянен и настоящ адрес в 

населеното място 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

13799 13655 13433 15409 15380 15031 12144 11953 11738 

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

Населението на община Средец застарява, но процентното съотношение на лицата под, 
в и над трудоспособна възраст се запазва относително постоянно от 2018 г. до 2020 г. 

Таблица 4: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол 2018 - 2020 г.1 

 
2018 2019 2020 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 
Общо 14495 7224 7271 14265 7149 7116 14287 7177 7110 
Под трудоспособна 2601 1323 1278 2559 1319 1240 2511 1284 1227 
В трудоспособна 7961 4349 3612 7830 4286 3544 7896 4317 3579 
Над трудоспособна 3933 1552 2381 3876 1544 2332 3880 1576 2304 

Източник: Национален статистически институт 

 През 2020 г. под трудоспособна възраст е 18% от населението на община Средец. 
Възрастните над трудоспособна възраст са 3880 души или 27% от населението. Около 45% е 
делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

В общината се наблюдава задълбочаваща се демографска криза. Илюстрация на 
процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването на абсолютния брой и 
относителния дял на населението до 19 години и увеличаване на дела на населението на 60 и 
повече години.  

 Илюстрация на процеса на демографско остаряване може да се види от данните в 
Таблица 5 намаляването на абсолютния брой и относителния дял на населението под 14 
години и увеличаване на дела на населението на 60 и повече години.  

Таблица 5: Население по възрастови групи в община Средец 2016-2020 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 
2020 14287 2375 1951 2694 2803 3067 1397 

Източник: Национален статистически институт 

Към 2020 г. децата до 14 г. са 17% от жителите на общината, а възрастните над 60 
годишна възраст – 31%. Когато възрастовата структура е деформирана не може да се осигури 
както възпроизводството на населението, така и възпроизводството на трудовия потенциал. За 
влошаването на възрастовата структура у нас съществено допринесоха мащабните 
емиграционни процеси предимно сред младите възрастови групи.  

                                                            
1   
- Под трудоспособна възраст са лицата до 15 навършени години. 
- В трудоспособна възраст - за 2020 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 6 месеца за 
жените и 64 години и 3 месеця за мъжете. 
- Над трудоспособна възраст - тези граници са от навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 
години и 3 месец за мъжете. 
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Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на 
неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Таблица 6: Естествен прираст на населението на община Средец 2015-2020 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 
2020 150 78 72 332 173 159 -182 -95 -87 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението е отрицателен, като през 2015 г. е минус 158 
души, а през 2020 г. – минус 182 души. Средногодишният брой на живородените деца в 
община Средец за периода 2015-2020 г. е 157. Средната смъртност за изследваните години е 
313 човека годишно. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са 
причина за отрицателния естествен прираст и задълбочаваща се демографска криза.  

Графика 2: Естествен прираст на населението 2015-2020 г. 

 
Таблица 7: Заселени, изселени и механичен прираст в община Средец 2015-2020 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 
2020 582 308 274 378 185 193 204 123 81 

Източник: Национален статистически институт 
Механичният прираст на населението в общината през изследваните години е 

предимно положителен, с изключение на 2016, 2018 и 2019 г., когато отчитаме общо минус 
131 човека. За останалите три изследвани години заселените в община Средец са повече от 
изселилите се. Средногодишно населението на общината за периода 2015-2020 г. се увеличава 
от миграция с около 416 души, което оказва положително влияние върху демографските 
процеси. Кризата с коронавирусът COVID 19 през 2020 г. оказва положително влияние върху 
миграционните процеси в общината и регистрираният отрицателен механичен прираст през 
предходните 2 години е преодолян. През 2020 г. механичният прираст достига +204 човека. 
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Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 
програмния 2020 г. се е увеличило с 22 души.  

Графика 3: Механичен прираст на населението 2015-2020 г. 

 

Влошаващите се демографски показатели продължават да влияят негативно върху 
социално-икономическите процеси в общината и създават естествени бариери пред постигане 
целите на Плана за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. 

Заетост и безработица 

Равнището на безработица в община Средец през първата година от новия програмен 
период – 2021 г. е 16,55%, като отчитаме леко повишение от 0,35 пункта спрямо 2020 г. и ръст 
от 5,27% спрямо 2019 г. Средногодишният брой на регистрираните безработни лица към 2021 
г. е 844 (с 2,5% повече спрямо 2020 г.).  

Таблица 8: Равнище на безработица в община Средец 2015-2021 г. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Средно годишен брой регистрирани 
лица 

1201 984 700 589 575 825 844 

жени 706 552 415 359 343 497 532 
мъже 495 432 285 230 232 328 312 
Средно годишно равнище на 
безработица в % 

23,55% 19,30% 13,73% 11,55% 11,28% 16,20% 16,55% 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бургас 

Безработицата през 2021 г. е със значително по-високи стойности от средните за 
област  Бургас (4,8%) и за страната (4%). 

Графика 4: Динамика на безработицата в община Средец 2015-2021 г. 
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Увеличаването на безработицата за последните 2 години е отрицателна тенденция, 
която отразява редица глобални социално-демографските условия с продължаващата 
пандемия от COVID-19 и оказва неблагоприятно въздействие върху индикаторите за 
постигане целите на Плана за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 
г. Като цяло пазарът на труда се нуждае от стимулиране и допълнителни насърчителни 
мерки. 
 През 2021 г. в общината са разкрити 41 нови работни места, което влияе положително 
върху местното икономическо развитие и частично е допринесло за решаване на проблема с 
безработицата.  
 От регистрираните през 2021 г. в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Бургас общо 844 
безработни лица, 532 са жени, което представлява над 63%. От общия брой безработни лица 
593 или 70% са роми. 
 През 2021 г. в Дирекция „Бюро по труда“ се работи отново по различни програми за 
насърчаване на заетостта, включително за младежи до 29 годишна възраст.  
 В регионални програми за заетост и Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 са назначени на работа 8 безработни лица.  
 В програми за индивидуално и групово професионално ориентиране са включени 25 
лица.  Проведени са две срещи на представители на Дирекция „Бюро по труда“ с ромски 
лидери и неправителствени организации в община Средец. 
  Социални дейности и услуги 
 През 2021 г. в община Средец се предоставят широк кръг от социални услуги, развити 
на основата на оценка на потребностите от социални услуги в общината, в партньорство със 
заинтересованите страни. Те обхващат уязвими общности и различни възрастови групи от 
населението на територията на общината.  
 Към момента 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 
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.  
 През 2021 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.  
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 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 
Лични асистенти и 5 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.   

 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 през 2021 г. ДСП извършва следните дейности: 
 Отпускане, отказване и прекратяване на социални помощи и семейните помощи за 

деца; 
 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. 

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. 

Развитието на социалните услуги е от особена важност за осигуряване на достоен 
начин на живот на определени рискови групи от населението. В изпълнение на своята 
социална политика Община Средец активно работи за осигуряване на по-добри и достойни 
условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск, като 
мобилизира всички ресурси – човешки и материални.  
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Здравеопазване 

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

Таблица 9: Лечебни и здравни заведения в община Средец 2015-2021 г. 
Лечебни заведения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Лечебни заведения за 
болнична помощ/МБАЛ 

1 1 1 1 1 1 1 

Брой легла в МБАЛ 25 25 45 45 45 45 45 
Лечебни заведения за 
извънболнична помощ 

1 1 1 1 1 1 1 

Медицински центрове 1 1 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 2021 г. болницата разполага с 45 легла, като броят им през последните 
години се запазва. 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 2021 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 с терапевтична насоченост, 20 легла.  
Численост на персонала: 37 щатни бройки, в т.ч.: Лекари - 11 
Специалисти по здравни грижи - (медицински сестри, акушерки, фелдшери, 

рехабилитатори, 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. 
  Към 2020 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.  
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Таблица 10: Медицински персонал и население на един лекар в община Средец 2014-2020 г. 

Персонал/Години 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Лекари 12 12 17 17 16 14 14 

Лекари по дентална 
медицина 

4 5 5 5 6 4 2 

Медицински 
специалисти по 
здравни грижи  

40 38 41 38 29 27 27 

Население на 1 лекар 1234 1247 873 920 906 1019 1021 
Население на 1 лекар 
по дентална медица 

7406 7485 7421 7364 7248 7133 7144 

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

  В общината по официални статистически данни за 2020 г. са регистрирани общо 14 
лекари, 2-ма стоматолози и 33 медицински специалисти по здравни грижи (фелдшери и 
медицински сестри).  
  На един лекар в община Средец през 2020 г. се падат 1021 пациенти, а на един лекар 
по дентална медицина – 7144 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. 
  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. 
         Здравно-демографската характеристика очертава неблагоприятни тенденции в 
развитието на здравното състояние. Сериозен проблем се явява нарушената профилактика на 
населението, което води до влошаване на общия здравен статус.  

Образование 

Образованието е основен фактор, който оказва влияние за изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие върху целевата територия и нейното население. 

Към 2021 г. в община Средец функционира качествена система за предучилищно и 
училищно образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в детските 
градини и училищата.  

Образователната система в общината е добре организирана и материално обезпечена. 
Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с действащите 
законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски 
стратегии за развитие на образованието.  
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През учебната 2020/2021 г. в общината функционират 5 общински училища, от които 1 
професионална гимназия и 1 средно училище в гр. Средец, 1 основно училище в с. Дебелт, 1 
основно училище в с. Загорци, 1 основно училище в с. Факия.  

Таблица 11: Сравнителни данни за общинските училища в община Средец 2015-2021 г. 

Учебни години 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой училища 5 5 5 5 5 5 

Брой учители 69 80 82 101 87 87 

Брой паралелки 63 74 64 63 62 64 

Брой ученици 1474 1474 1449 1411 1445 1450 

в т.ч. - мъже 752 745 748 734 746 742 

в т.ч. - жени 722 729 701 677 699 708 
Източник: ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg                                                          

По информация от НСИ през учебната 2020/2021 г. в община Средец се обучават 1 450 
ученици. Общият брой на учениците се увеличава минимално с 5 или с около 0,35% през 2021 
спрямо 2019 г., което все пак е една положителна тенденция. Броят на учителите през 
последната 2020/2021 учебна година се запазва 87. Паралелките се увеличават с 2 или с 3% и 
през последната учебна година са 64. Броят на напусналите основно образование ученици 
значително намалява през последните 3 учебни години от 106 на 53 ученици, което 
представлява спад с 50% и е изключително положителен показател. 

През 2021 г. училищата проявяват активност и изпълняват дейности по Националните 
програми на МОН „Без свободен час”, „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 
образование”, „Развитие на системата на предучилищното образование”, „Осигуряване на 
съвременна образователна среда”, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, 
„Успяваме заедно“, „Отново заедно“. Някой от учебните заведения участват също и в проекти 
финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-
2020: „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“. Реализирани са и дейности 
финансирани по програми на Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства. 

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

В общината през 2020/2021 учебна година функционират 5 детски градини, които се 
посещават от 494 деца, разпределени в 20 групи. Капацитетът на детските градини напълно 
покрива нуждите на общината. 

Таблица 12: Сравнителни данни за общинските детски градини по учебни години за периода 2015-2021 г. 

Учебни години 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Брой детски градини  5 5 5 5 5 5 

Брой групи 22 21 19 19 19 20 
Педагогически 
персонал  

44 45 41 42 42 47 

Брой деца 579 524 531 491 474 494 
в т.ч. - мъже 297 282 294 270 254 282 
в т.ч. - жени 282 242 237 221 220 212 
Места на 100 деца  103 125 104 106 108 115 

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

Броят на децата в детските градини се е увеличил с 20 или около 4% за периода 2019-
2021 г. Педагогическият персонал се увеличава с 5 през последната учебна година. 
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Култура 
Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността на 

населението. През 2021 г. в община Средец продължава осъществяването на дейности за 
развитие и закрила на културата, като се съчетават държавните изисквания с местните 
условия, културни специфики и традиции. В общината функционира добре изградена мрежа 
от културни институции 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 13: Народни читалища и художествени състави в община Средец през 2021 г. 

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 
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изпълнители 

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

Читалищата в община Средец са кандидатствали и реализирали проекти и дейности за 
обогатяване на библиотечния фонд през 2021 г.  

С реализацията на проект „Оборудване, обзавеждане и попълване на библиотечния 
фонд на библиотека към НЧ „Просвета-1930 ”, с. Голямо Буково“ финансиран от Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. е подобрена материално техническата база на едно 
от най-активните читалища в общината.  

През периода 2021-2023 г. се изпълнява проект „Текущ ремонт на покрив на Читалище 
"Христо Ботев - 1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец“  финансиран от Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020 г.  
 Подобряването на техническото състояние на обектите на културната инфраструктура 
е един от главните приоритети на Плана за интегрирано развитие на община Средец за 
периода 2021-2027 г. 
Информация за изпълнение на културния календар на община Средец за 2021 г.: 
 На 2 юли 2021 г. е проведен Празник на българската народна песен, в който вземат 

участие групи от цялата страна; 
 На 05 септември е проведен VII Национален фестивал „С песните на Комня“ с групи 

предимно от Бургаска област; 
 На 25 септември е проведен Национален турнир по свободна борба „Продан Гарджев“. 
Поради продължаващото извънредно положение в страната, в следствие на пандемията от 

COVID-19, редица мероприятия, които са част от Културната програма на общината, не се 
състоят или са проведени под различна форма. На всички състояли се събития през годината 
са спазвани стриктно противоепидемичните мерки, за да бъде запазен животът и здравето на 
гражданите. 

  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.  

През 2021 г. въпреки продължаващите ограниченията създадени от извънредното 
положение, при спазване на съответните мерки в общината развиват спортна дейност редица 
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спортни клубове и отбори: Футболен клуб ФК „Странджа - Агрокорн” - Средец; Волейболен 
клуб ВК „Странджа”, гр. Средец; Клуб по борба ОСКБ „Странджа - 2001”, гр. Средец; 
Корабомоделизъм СКК „Модел - Яхт Клуб - Средец”, гр. Средец. 

Много млади хора в община 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.  

Най-често спортуват младежите във възрастовата група от 15 до 18 години. 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. 

Отчетната 2021 г. отново преминава под негативното влияние на пандемията Covid 19 
и мерките, които са налагани на национално ниво. Ограниченията за събиране на хора и 
провеждане на прояви на закрито оказват негативно влияние върху общинската политика в 
сферата на масовия спорт и тренировъчната дейност на спортните клубове на територията на 
община Средец. 

Въпреки това през 2021 г. Община Средец успява да проведе няколко големи спортни 
събития с национален характер и няколко по-малки насочени към деца и младежи. 

Проведени са Национален турнир по свободна борба "Продан Гарджев", който е с над 
15 годишна история и с участие на отбори от цялата страна, успоредно с него се провежда и 
кръг от Държавно първество по автомобилизъм "Гимкхана" Средец 2021 на стадиона в село 
Дебелт. С участието на деца и младежи от Средец се провежда турнир по тенис на маса за 1 
Юни - Ден на детето в Център за тенис на маса "Средец" и футболен семеен турнир между 
деца и техните бащи. За любителите на  електронни спортове в началото на месец септември 
2021 се провежда малък турнир. 

Целенасочената подкрепа на Община Средец към клубовете продължава през 2021 
година, като са направени подобрения в материалната база и е осигурено финансово 
подпомагане за спортисти от Средец участващи в големи спортни форуми. 

През март 2021 стартира изграждането на комбиниран корт за плажни спортове на 
територията на ТКЦД - Средец, който се изпълнява с общинско финансиране и дарение от 
местния бизнес. Очакван срок за откриването му е април 2022 година.  

 Икономическо развитие 

Икономическото развитие на община Средец през 2021 г. се характеризира с различна 
динамика, но като цяло отчитаме застой, предизвикан от неблагоприятните 
макроикономически условия, включително пандемията от коронавирус, инфлация, ръст в 
цените на горивата и други. Общинската икономика има предимно аграрно-промишлен 
характер. Структуроопределящи отрасли са селско и горско стопанство, търговия и 
преработваща промишленост.  

Таблица 14: Брой нефинансови предприятия по основни икономически дейности 2016-20202 г. 

Номенклатура на икономическите 
дейности  

2016 2017 2018 2019 2020 

Общо 532 512 492 476 472 
СЕЛСКО,  ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 124 128 133 128 132 
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ..3 .. .. .. .. 
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 31 31 21 24 22 

                                                            
2 Към момента на изготвяне на настоящия Годишен доклад все още не са публикувани официални статистически 
данни за икономиката през 2021 г. 
3 „..“ – конфиденциални данни 
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ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И 
НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

28 27 25 13 15 

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

.. .. .. .. .. 

СТРОИТЕЛСТВО 12 14 12 10 10 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 177 168 156 166 160 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 33 32 31 31 28 
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 42 35 36 33 29 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

4 4 .. .. 3 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 22 18 18 12 17 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 14 15 15 14 17 
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ .. 3 4 .. 3 

ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. .. .. 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА 11 11 11 10 10 

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4 6 5 5 .. 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 22 16 18 22 20 

Източник: Национален статистически институт 

Сравнявайки  данните за 2019 г. с 2016 г. се забелязва спад на общия брой на 
предприятията в общината с 56 или с около 11%. Към 2019 г. в община Средец развиват 
дейност 476 нефинансови предприятия или 1,54% от фирмите в област Бургас (30974) и едва 
0,8% от предприятията в Югоизточен район (59007).  

Най-много фирми са регистрирани в сектора на търговията и услугите – 166 (35%), 
следват ги предприятията в селско, горско и рибно стопанство – 128 (27%), в хотелиерство и 
ресторантьорство – 33 (7%), транспорт, складиране и пощи - 31 (6,5%) и преработваща 
промишленост – 24 (5%). Ръст отчитаме при стопанските единици, развиващи дейност в 
сектор „селско, горско и рибно стопанство“ – от 124 през 2016 г. на 133 през 2018 г. и 128 към 
2019 г.  

Спад в броя на фирмите има в секторите: производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия, преработваща промишленост, търговия и услуги и 
хотелиерство и ресторантьорство. В останалите икономически сектори броят на 
предприятията се запазва относително постоянен. 

Таблица 15: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия 2016-2020 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 

2019 г. 1706 1321 467327 568993 539377 552916 16527 1281 204532 

2020 г. 1668 1283 .. 562753 529380 545444 16702 1055 200781 

Източник: Национален статистически институт 

Общите показатели за развитие на икономиката в община Средец за периода 2016-2018 
г. бележат ръст, но през последните две анализирани години отчитаме спад във финансовите 
резултати на предприятията и икономически застой.  
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Произведената продукция в общината през 2019 г. възлиза на 467 327 хил. лева или с 
46% повече от 2017 г. Приходите от дейността също нарастват и към 2019 г. достигат 568 993 
хил. лева, с 27% повече спрямо 2016 г., но през 2020 г. намаляват с 1% и са 562753 лева.  

За 2019 г. в местните предприятия са реализирани нетни приходи от продажби /НПП/ в 
размер на  539377  хил. лева, а през 2020 г. намаляват с 2% и са 529 380 хил. лева.  

Броят на наетите лица намалява през целия изследван период и през 2020 г. е 1283, с 
около 9% по-малко спрямо базовата 2016 г. Броят на заетите лица в нефинансовите 
предприятия също намалява от 1831 през 2016 г. на 1668 през 2020 г.  

ДМА в нефинансовия сектор към 2019 г. са в размер на 204532 хил. лева, но намалява с 
2% и към 2020 г. са в размер на 200781 хил. лева. 

Таблица 16: Предприятия (без финансовите) според броя на заетите в тях 2016 – 2020 година (брой) 
Групи предприятия  2016 2017 2018 2019 2020 

Общо 532 512 492 476 472 

Микро до 9 заети 512 494 475 460 455 

Малки от 10 до 49 .. .. .. .. 14 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. 

Големи над 250 .. .. .. .. .. 

Източник: Национален статистически институт 

В община Средец преобладават микропредприятията с до 9 заети лица – 455 броя или 
(96%) през 2020 г. Малките предприятия с перносал от 10 до 49 заети лица са 14 или 3% от 
всички фирми. Останалите 3 фирми (1%) са средни и големи, но данните за точното им 
разпределение според справката на НСИ са конфиденциални. 

Средната брутна годишна работна заплата в община Средец за 2020 г. е 13858 лева, 
което е с около 38% повече спрямо 2016 г. Въпреки значителният ръст, възнагражденията в 
общината остават по-ниски спрямо средните за страната за 2020 г. – 16 687 лева, но малко по-
високи спрямо тези за област Бургас  –  13483 лева и за Югоизточен район – 13842 лева.  

Таблица 17: Сравнителна характеристика на средната брутна годишна работна заплата в лева 
Години Лева 

2016 10060 

2017 10555 

2018 11749 

2019 13075 

2020 13858 
Източник: Национален статистически институт 

В община Средец са добре развити животновъдството и растениевъдството и 
функционират предприятия на хранително-вкусовата, химическата промишленост и 
металообработването.  Състоянието на местната икономика през 2020-2021 г. се определя и 
влияе от много на брой и различни по естество фактори, които биват както вътрешни, така и 
външни. Важен фактор за насърчаване и 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.  

Селско стопанство 
 Селското стопанство продължава да бъде един от водещите отрасли на общинската 

икономика в Средец през отчетната 2021 година. Секторът запазва стабилни позиции и 
устойчивост и регистрираните предприятия се увеличават, но броят на земеделските стопани 
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намалява. Селското стопанство е сред основните източници на доходи и заетост и играе 
важна роля за развитието на района. Поземлените ресурси са основен фактор за развитието на 
земеделието. 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 2020 г. е 382223 дка или 55% от земеделските територии.   

Таблица 18: Обработваема земеделска земя в община Средец 2015-2020 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

435243 428655 442689 453251 403580 382223 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ - Средец 

Обработваемата земеделска земя намалява с 2% през 2020 г. спрямо 2015 г.  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. 

Таблица 19: Брой регистрирани земеделски производители в община Средец 2016-2021 г.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

642 568 564 565 417 439 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ - Средец 

Броят на земеделските производители в община Средец намалява значително с 225 или 
с 35% през 2020 г. спрямо 2016 г., но през 2021 г. отчитаме ръст с 22 броя или с 5%.  През 
отчетната 2021 г. на територията на общината са регистрирани 439 земеделски производители 
и  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. 

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. 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 
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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 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. 

Наблюдава се тенденция на увеличаване на отглежданите в общината говеда. Свинете 
в резултат на болестта свинска чума през 2019 г. са намалели драстично. Броят на 
отглежданите овце и кози също намалява, а на биволите се запазва сравнително постоянен. 
Нараства броят на отглежданите пчелни семейства и пчеларството се развива успешно. 

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 
страната ни 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.  

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 
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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 - Бургас 4 . 
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. 

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 
любителски и спортен риболов.  

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 20: 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 
2020 44899 19414 21045 797 3577 66 

Източник: ТП ДГС - Средец 
Общата лесистост на района е 37,4%, в т.ч. 17,1% на държавните и общинските 

територии. 

 

                                                            
4  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. 



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 
за наблюдение изпълнението на  

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

 

24 
 

Таблица 21: Предвидено и добито количество дървесина от горския фонд на Община Средец 2015-2020 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 
2020 42138 42393 

Източник: Общинско предприятие „Общински гори” гр. Средец 

   Количеството на ползваната дървесина от горския фонд на територията на община 
Средец е най-малко през 2018 г. – 24775 куб. м. и най-голямо през 2020 г. – 42393 куб.м. 
Общо за анализирания период са добити 192361 куб. м. или по 32060 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 2015-2020 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.-3 бр. 
2017 г.-2 бр. 
2018 г.-1 бр. 
2019 г.-1 бр. 
2020 г.-1 бр. 
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 2015-2020 г. е осъществено залесяване на 1063 дка общински гори и 399 
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.  
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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. 

С оглед развитието на туризма в района е важно 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. 

Туризъм 

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. Туризмът в района се развива успешно в 
рамките на отчетния програмен период.  

Таблица 22: 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 

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 23: 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. 
Брой нощувки 

2021 г. 

4963 8954 2165 2221 
Източник: Община Средец/НСИ 

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. През отчетната 2021 г. броят на нощувките леко се увеличава спрямо 
2020 г. до 2221 броя, но остава силно повлияна от пандемията и икономическата криза. 

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-
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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. 

Таблица 24: 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 

 В общината има регистрирано Туристическо дружество „Алеко“, чиято основна цел е 
запазване и популяризиране на културно-историческите и природни дадености на района. 
 Информационното обслужване на туристите се осъществява, чрез Посетителския 
център, Археологическа база с музеен комплекс – „Деултум“ и туристическа реклама.  
 Посетителски информационен център „Средец“ 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.  
 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. Организират се и много посещения на ученици, 
учители, пенсионерски клубове и др. 
 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 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. 

Пандемията от коронавирус се отразява негативно на местния туристически бизнес през 
2020 и 2021 година.  
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:         

Отчетната 2021 г. се характеризира с политическа, икономическа и финансова 
неустойчивост, предизвикани от продължаващата пандемия от коронавирусна 
инфекция и последиците от нея, както и от провежданите три пъти през годината 
парламентарни избори и редовни президентски избори. Политическата криза забави 
финансирането на много приоритетни проекти за общините, както и приемането на 
Националния план за възстановяване и устойчивост, по който трябваше да се 
кандидатства за преодоляване на последиците от пандемията.  

В социално-икономическите условия за развитие на община Средец не се 
наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г. Наложени са мерки за 
опазване живота и здравето на населението и в същото време се работи активно за 
пълноценно изпълнение на дейностите, водещи до подобряване на всички сфери на 
обществения живот. Пандемията ограничи значително социалния живот, създаде 
икономически и финансови рискове и неустойчивост.  

За първи път от няколко години през 2020 г. отчитаме ръст на безработицата, 
който продължава и през 2021 г. Отчетната година се характеризира с рекордна 
инфлация, поскъпване на цените на енергоносителите и храните от първа 
необходимост. Свободният пазар на електроенергия и високите цени за небитови 
абонати наложиха непопулярни мерки за строги икономии на ел. енергия.  

Демографските показатели на община Средец продължават да се влошават. 
Наблюдава се известно повишаване на броя на населението, породено от миграция, но 
се запазва тенденцията на ниска раждаемост и висока смъртност. Селищната система 
остава устойчива.  

През 2020 г. отчитаме минимален ръст на населението и в общината живеят 14 
287 души - с 22 повече спрямо предходната година. Половата структура на населението 
е 50,23% мъже и 49,77% жени. Градското население (на гр. Средец през 2020 г. е 8447 
души или 59%, а в селата живеят 41% от жителите на общината. С най-малко (под 20 
жители) са селата: Тракийци, Варовник, Белеврен, Гранитец, Граничар и Синьо 
камене, които са застрашени от обезлюдяване. 

Естественият прираст на населението е отрицателен, като през 2020 г. е минус 182 
души. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни. Кризата с 
коронавирусът COVID 19 през 2020 г. оказва положително влияние върху 
миграционните процеси в общината и регистрираният отрицателен механичен прираст 
през предходните  години е преодолян. През 2020 г. механичният прираст е 
положителен и достига +204 човека. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 
програмния 2020 г. се е увеличило с 22 души.  

Образователната система в общината е добре организирана и материално 
обезпечена. Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини през 2020 
г. за първи път от много години се увеличава. 

Населението е добре обезпечено със здравни и лечебни заведения, медицинско 
оборудване и персонал, но средната възраст на кадрите е около и над пенсионната и 
трябва да се вземат мерки за привличане на млади специалисти.  

В общината се предлагат разнообразни и качествени социални дейности и услуги, 
които отговарят на потребностите на населението.  

Равнището на безработица в община Средец през първата година от новия 
програмен период – 2021 г. е 16,55%, като отчитаме леко повишение от 0,35 пункта 
спрямо 2020 г. и ръст от 5,27% спрямо 2019 г. Средногодишният брой на 
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регистрираните безработни лица към 2021 г. е 844 (с 2,5% повече спрямо 2020 г.). 
Безработицата в общината е по-висока от регистрираната за област  Бургас (4,8%) и за 
страната (4%). Средната брутна годишна работна заплата в община Средец за 2020 г. е 
13858 лева, което е с около 38% повече спрямо 2016 г. Въпреки значителният ръст, 
възнагражденията в общината остават по-ниски спрямо средните за страната за 2020 г. 
– 16 687 лева, но малко по-високи спрямо тези за област Бургас  –  13483 лева и за 
Югоизточен район – 13842 лева.  

През 2021 г. икономическото развитие на общината се влошава спрямо 
предходните години, поради неблагоприятните макроикономически условия, ковид 
кризата, инфлация, общо поскъпване на живота и политически фактори. Влошават се 
основните показатели на отчетените нефинансови предприятия.  

През отчетната година отчитаме ръст на социалните и здравни разходи - за 
ограничаване на заболеваемостта от ковид, помощи за здравната система, за 
насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в защита на най-
уязвимите групи.  

Въпреки трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, 
социално-икономическите и  политически фактори Община Средец се справя успешно 
и успява да реализира част от планираните в ПИРО проекти и дейности.                                        

 
II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА 
НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Таблица 25: Оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО на 
община Средец към 2021 г. по индикатори за наблюдение 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 
Целева 

стойност 

Отчетна 
стойност 

2021 

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 500 472 

Новосъздадени МСП за 
преработка на местни суровини 
(месо, мляко, плодове, 
зеленчуци, дървесина и др.) 

брой 3 0 

Участие на общината в 
инвестиционни инициативи 
(бизнес форуми, панаири и др.)  

брой 5 1 

Привлечени инвестиции в 
предприятия в общината 

хил. лева 5000 - 

Мярка 1.2  
Развитие на модерно, 
устойчиво и 
диверсифицирано 
селско стопанство  

Обработвана земеделска земя дка 405000 382223 

Поливни площи дка 1000 - 

Създадени нови трайни 
насаждения 

дка 3000  
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Подпомогнати нови и 
модернизирани земеделски 
стопанства 

брой 50 50 

Мярка 1.3  
Устойчиво управление 
на горските ресурси 

Новозалесени горски територии дка 1000 - 

Мярка 1.4  
Развитие на туризма 
като индустрия, 
базирана на 
специфичните местни 
ресурси, природни и 
културни 
забележителности 

Места за настаняване и 
средства за подслон 

брой 60 11 

Леглова база в места за 
настаняване и средства за 
подслон 

брой 400 343 

Създадени нови туристически 
атракции 

брой 3 1 

Разработени нови туристически 
маршрути  

брой 5 1 

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 сгради с мерки за 
енергийна ефективност брой 3 6 

Жилищни сгради с мерки за 
енергийна ефективност брой 2 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 1 6 

Мярка 2.3  
Опазване на околната 
среда и борба с 
климатичните 
промени 

Реализирани проекти за 
опазване и подобряване на 
околната среда 

брой 5 2 

Проведени акции за почистване 
и залесяване брой 7 2 

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 3 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 14000 14287 

Деца в детските градини  
брой 450 494 

Ученици в училищата  
брой 1400 1450 

Мярка 3.2 
Подобряване на  

Подобрени сгради на 
образователната 

брой 1 3 
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образованието и 
модернизация на 
образователната 
инфраструктура 

инфраструктура 

Училища с внедрени/работещи 
съвременни системи/среди за 
образование – дуално обучение, 
дигитализация на учебни 
програми, STEM и др. 

брой 1 1 

Мярка 3.3 
Подобряване на 
условията за спорт и 
развитие на младежки 
дейности 

Ремонтирани спортни обекти и 
съоръжения брой 1 1 

Организирани спортни 
състезания, турнири и 
шампионати с регионално, 
национално и/или 
международно значение 

брой 10 3 

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 100 25 

Разкрити работни места за 
нуждите на хора с увреждания, 
роми и продължително 
безработни 

брой 20 41 

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 3 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 30 10 

Мярка 4.3 
Подобряване на 
достъпа до здравното 
обслужване на 
населението и 
развитие на 
инфраструктурата на 
здравеопазването 

Подобрени сгради на здравната 
инфраструктура брой 3 2 
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Мярка 4.4 
Развитие на 
социалните услуги и 
подобряване на 
социалната 
инфраструктура  

Подобрени сгради на 
социалната инфраструктура брой 2 1 

Предоставяни социални услуги 
брой 12 8 

Лица, подпомагани със 
социални помощи брой 500 - 

Мярка 4.5 
Развитие на културата 
и обновяване на 
културната 
инфраструктура 

Подобрени сгради на 
културната инфраструктура брой 3 1 

Организирани културни 
събития (фестивали, 
традиционни празници, 
чествания и др.) 

брой 30 3 

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 50 0 

Подобрена улична мрежа  
км 100 20 

Мярка 5.2 
Обновяване и 
изграждане на 
водопроводни и 
канализационни 
мрежи  

Обновени водопроводни мрежи км 20 0 

Изградена нова канализационна 
мрежа 

км 5 0 

Изградени нови ПСОВ  брой 1 0 

Мярка 5.3 
Развитие на 
енергийната 
инфраструктура и 
ВЕИ 

Реализирани проекти за 
производство на енергия от 
ВЕИ 

брой 5 0 

Мярка 5.4 
Цифрова свързност и 
телекомуникации 

Население, ползващо 
широколентов достъп до 
Интернет  

% 80 90 

Мярка 5.5 
Интегрирано 
териториално развитие 
и подобряване на 
жизнената среда  

Реализирани проекти за 
благоустрояване на населените 
места 

брой 5 3 

Реализирани проекти в 
междуобщинско 
сътрудничество 

брой 2 0 

Реализирани трансгранични 
проекти 

брой 3 3 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Базова 

стойност 
Целева 

стойност 

Отчетна 
стойност 

2021 

Стратегическа цел 1 
Изградена/Обновена 
бизнес зона 

брой 0 2 0 

Стратегическа цел 1 Равнище на безработица  % 11,28 8,0 16,55 

Стратегическа цел 1 
Дял на средната годишна 
работна заплата от тази в 
областта 

% 85 90 103 
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Стратегическа цел 1 
Нефинансови предприятия 
на 1000 д. от населението 

брой 34 40 33 

Стратегическа цел 1 
Нетни приходи от 
продажби на 
предприятията 

хил.лв. 588353 650000 529380 

Стратегическа цел 1 
Печалби на нефинансовите 
предприятия  

хил.лв. 26881 35000 16702 

Стратегическа цел 1 
ДМА в нефинансовия 
сектор 

хил.лв. 203923 250000 200781 

Стратегическа цел 1 

Нови електронни услуги в 
общинската 
администрация в помощ на 
предприемачеството  

брой 0 3 3 

Стратегическа цел 1 Земеделски производители брой 565 600 439 

Стратегическа цел 1 
Реализирани нощувки в 
местата за подслон и 
настаняване 

брой 7000 9000 2221 

Стратегическа цел 1 
Туристи, обслужени от 
Туристически 
информационен център  

брой 3600 5000 3600 

Стратегическа цел 2 
Естествен прираст на 
населението 

брой -172 -130 -182 

Стратегическа цел 2 
Механичен прираст на 
населението 

брой -58 -30 +204 

Стратегическа цел 2 
Ученици, включени в 
дуално обучение 

брой 0 20 - 

Стратегическа цел 2 
Отпаднали от училище 
ученици средно за една 
учебна година 

брой 83 40 53 

Стратегическа цел 2 Население на 1 лекар брой 1019 950 1021 

Стратегическа цел 2 
Население на 1 лекар по 
дентална медицина 

брой 7133 3500 7144 

Стратегическа цел 2 

Реставрирани, 
консервирани и 
експонирани за туристи 
обекти на културно-
историческото наследство 

брой 0 1 1 

Стратегическа цел 3 

Реновирани и 
благоустроени публични 
пространства (паркове и 
градинки) 

брой 0 3 3 

Стратегическа цел 3 
Новоизградени/реновирани 
детски площадки и 
спортни съоръжения 

брой 0 3 1 

Стратегическа цел 3 
Жители с подобрено 
водоснабдяване 

брой 0 14000 0 

Стратегическа цел 3 
Жители с подобрено 
третиране на отпадъчните 
води 

брой 0 8500 0 

Стратегическа цел 3 
Количество образувани 
отпадъци тона 1533 1200 ??? 

Данните в Таблица 25 представят оценката за постигнатия напредък в изпълнението на 
ПИРО на община Средец като всеки от изброените индикатори допринася за постигане на 
определена стратегическа цел и приоритет на плана. Индикаторите се отчитат като са 
съпоставени данните от ПИРО към края на 2020 г. с тези към края на 2021 г. Някои 
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показатели, за които няма изменение, не могат да бъдат отчетени на годишна база или няма 
данни са със същите стойности като тези в плана и не е отразена информация. 

Резултатите от оценката показват, че населението на общината леко се увеличава в 
резултат на положителен механичен прираст и миграция. Трайните тенденции на отрицателен 
естествен прираст (ниска раждаемост и висока смъртност) се запазват и това води до 
застаряване на населението и влошаване на възрастовата структура. Броят на учениците в 
местните училища и на децата в детските градини също леко се увеличава. В същото време в 
общината се предоставят разнообразни и качествени социални услуги. Културният и 
спортният календар са наситени със събития, провеждани според ограниченията на 
пандемията от коронавирус. Данните за тези индикатори показват напредък на годишна база в 
постигането на Стратегическа цел 2 на ПИРО: Демографски подем, насърчаване на 
образованието, социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно 
наследство. 

През 2021 г. безработицата в общината се увеличава и е значително по-висока от 
средните стойности за област Бургас и за страната. Средната годишна работна заплата също 
расте, но в процентно отношение е по-ниска от средните възнаграждения за страната.  

Кризата с пандемията от коронавирус се отразява негативно на местната икономика. 
Финансовите резултати от дейността на фирмите намаляват и се влошават спрямо 
предходните години. За съжаление към момента на изготвяне на настоящия годишен доклад, 
няма официална статистика за състоянието на икономиката през 2021 г. и все още не е 
отчетен в пълен обем ефектът от пандемията върху местния бизнес и най – вече върху 
туризма. Инфлацията и високите цени на горивата също оказват негативно влияние. 
Обобщено през 2021 г. отчитаме незадоволителен напредък в постигане на Стратегическа 
цел 1 на ПИРО: Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и 
местния потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови технологии за повишаване 
на конкурентоспособността. 

Анализът на индикаторите, съотносими към 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, показва най-добър напредък през 
отчетната година. За това допринасят дейностите по подобряване на уличната мрежа в 
населените места, ремонт на обществени сгради, облагородяване на обществени площи, 
паркове, детски, спортни площадки и други обекти на техническата инфраструктура. 

ИЗВОДИ:  
Годишният мониторинг на ПИРО на база индикатори показва обновяване на 

инфраструктурите, устойчиво развитие на селското стопанство, леко увеличаване на 
населението, намаляване на безработицата, ръст на средната работна заплата и други 
положителни въздействия. Кризата с коронавирусът COVID 19 продължава да поставя 
на сериозни изпитания здравната и социалната система в общината.   

Остават нерешени демографските проблемитеи кризата в икономиката, породени 
от пандемията, високата инфлация и скока на цените на енергоносителите.   

Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база 
индикатори можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, 
извънредните разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и 
задълбочаваща се икономическа и финансова криза. 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в плана и 
показват, че най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението 
на Стратегическа цел 3: Интегрирано териториално развитие и намаляване на 
неравенствата, чрез комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и 
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достъпност, обновяване на инфраструктурата, енергийна ефективност и опазване на 
околната среда. На второ място се нарежда Стратегическа цел 2: Демографски подем, 
насърчаване на образованието, социалното включване, духовно развитие, съхранени 
традиции и културно наследство. Най-незадоволителни са резултатите за индикаторите, 
оценяващи напредъка по 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.  

 
III. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

Таблица 26: Справка за изпълнени проекти и дейностите в община Средец през 2021 г. 

№ 
по 
ред 

Приоритет, Специфична цел, 
Мярка, Проект/Дейност 

Обща 
стойност 

лева 

Период на 
изпълнение

Източник на 
средства – 

програма, фонд, 
бюджет           

(собствен 
финансов принос 

в %) 

Резултати 

 

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 

5899826    

 
Мярка 1.1.1. Стимулиране на 
предприемачеството, 
инвестициите и иновациите 

2506154    

1 Създаване и стабилизиране на 
организация на производители 
Средец милк 

782320 2019-2022 ПРСР 2014-2020 Развитие на 
производствения капацитет 
на "СРЕДЕЦМИЛК" ООД 

2 Модернизиране и повишаване 
производствения капацитет на 
Велес Пласт ЕООД 

970092 2020-2021 ОП “Иновации и 
конкурентоспособн

ост” 
2014-2020 

Повишаване на 
производствения капацитет 
на "Велес Пласт" ЕООД 

3 Модернизация и оборудване 
на цех за производство на 
мебели 

289655 2020-2022 ПРСР 2014-2020 Проект на фирма “Пъчков” 
ООД за закупуване на ново 
оборудване 

4 Финансирани 5 проекта на 
микро, малки и средни 
предприятия в община Средец 
за преодоляване на кризата в 
резултат от Covid 19 

247400 2020-2022 ОП “Иновации и 
конкурентоспособн

ост” 
2014-2020 

Преодоляване недостига на 
средства и липсата на 
ликвидност, настъпили в 
резултат от епидемичния 
взрив от COVID-19 

5 Подобряване на 
конкурентноспособността на 
Гана 99 ООД чрез 
модернизиране на 
производството 

65180 2020-2023 ПРСР 2014-2020 Повишаване на 
производствения капацитет 
на "Гана 99 " ООД 

6 Изграждане на автосервиз в 
УПИ III – 110, 111, 112 – 

151507 2020-2023 ПРСР 2014-2020 Инвестиционно намерение 
на ЕТ „ТОНИ-Т – Антоний 
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местност „Долапски баир“, гр. 
Средец 

Дюлгеров“ за цялостно 
изграждане (строителство и 
оборудване) на 
автосервизен център в град 
Средец 

 Подмярка 1.2. Развитие на 
модерно, устойчиво и 
диверсифицирано селско 
стопанство  

1870056    

7 Изграждане на рибовъдно 
стопанство с площ 104,46 дка 
язовир, местност "Ай Дере" 

904148 2020-2022 ПМДР 2014-2020 Проект на "ИЛ-64" ЕООД 
за изграждане на 
селскостопанска постройка, 
разполагане на 6 броя 
басейни за краткотрайно 
съхранение на уловена риба 
в имот №58712.3.65 по 
КККР, местност 
"Джелнаре", село Проход, 
община Средец 

8 Закупуване на земеделска 
техника за отглеждане на 
животни 

300000 2020-2023 ПРСР 2014-2020 Проект на "Агро-Стив" 
ЕООД за модернизиране на 
земеделско стопанство 

9 Закупуване на земеделска 
техника за отглеждане на 
животни 

147000 2021-2023 ПРСР 2014-2020 Проект на "Агро Хаус 
Бургас" ЕООД за 
модернизиране на 
земеделско стопанство 

10 Закупуване на земеделска 
техника за отглеждане на 
зърнено житни и маслодайни 
култури 

149000 2021-2023 ПРСР 2014-2020 Проект на "Земела Агро" 
ЕООД за модернизиране на 
земеделско стопанство 

11 Закупуване на специализирана 
земеделска техника за 
земеделско стопанство в 
с.Зорница 

129759 2021-2023 ПРСР 2014-2020 Проект на ЗП Десислава 
Георгиева Севова за 
модернизиране на 
земеделско стопанство 

12 Изграждане на обект: 
Складово-търговска сграда за 
мед и пчелни продукти в 
гр.Средец 

142359 2021-2023 ПРСР 2014-2020 Проект на ЗП Иванка 
Валентинова Стоева за 
модернизиране на 
земеделско стопанство 

13 Отглеждане на пчелни 
семейства и трайни 
насаждения-сливи по 
биологичен начин 

48895 2019-2024 ПРСР 2014-2020 Проект за модернизиране 
на земеделско стопанство в 
с.Дебелт 

14 Стартова помощ за създаване 
на стопанството на младия 
фермер Станимир Иванов 
Иванов 

48895 2019-2024 ПРСР 2014-2020 Проект за модернизиране 
на земеделско стопанство в 
с.Зорница 

 Подмярка 1.3 Устойчиво 
управление на горските 
ресурси  

493990    

15 Възстановяване на щети в ОГТ 
на община Средец, пострадали 
от пожари, катастрофични 
събития, болести и вредители 

493990 2020-2023 ПРСР 2014-2020 Почистване на площи в 
общински горски 
територии.     
Презалесяване, което 
включва:  Изготвяне на 
технологичен план за 
залесяване, 
почвоподготовка, 
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закупуване на залесителен 
материал, транспорт и 
временно съхранение на 
залесителния материал и  
засаждане на фиданките   

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 

1029626    

 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 

1009380    

16 "Популяризиране на
културния туризъм" 

481434 2019-2021 Програма 
INTERREG-IPA 
CBC България - 

Турция 

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. 

17 "Древен шепот -креативен 
отзвук“     

527946 2019-2021 Програма 
INTERREG-IPA 
CBC България - 

Турция 

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 

 Подмярка 1.4.2. 
Стимулиране на 
предприемачеството в 
туризма и съпътстващи 
дейности и услуги и 
генериране на работни места 

    

      
 Подмярка 1.4.3. Развитие и 

разнообразяване на 
туристическото предлагане, 
интегрирано управление, 
маркетинг и реклама на 
дестинацията 

20246    
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18 Проект "Балансирано и
устойчиво развитие на
територията на Община
Средец и туризма в района" 

5650 2021 ПРСР 2014-2020 Популяризиране на 
природното богатство на 
община Средец чрез
монтиране на 9 бр. 
информационни табели с 
туристически маршрути и 6 
броя указателните табели,с 
маршрут до конкретен 
туристически обект, с текст 
на български, руски и 
английски език 

19 Проект "Да срещнем
културите на Централна
Странджа" 

14596 2021-2023 ПРСР 2014-2020 Заснемане на видео 
клипове на съхранените 
местни обичаи -
Кукеровден в град Средец, 
древният обичай - молебен 
за плодородие "Герман", 
който все още се извършва 
в село Момина църква, 
община Средец и обичая 
"Еньова буля" свързан с 
празника на билките, който 
съвпада с лятното 
слънцестоене, след което 
ще се разработят и 
разпространят 
информационни материали 
– алманах. 

 ПРИОРИТЕТ 2: 
Насърчаване на зелени и 
сини инвестиции, кръгова 
икономика, чиста околна 
среда, приспособяване към 
изменението на климата, 
превенция и управление на 
риска 

869041    

 Мярка 2.1. Насърчаване на 
мерките за енергийна 
ефективност и намаляване 
на емисиите парникови 
газове 

516418    

20 Подмяна на осветители и 
въвеждане на интелигентна 
система за управление и 
мониторинг на уличното 
осветление в гр. Средец, 
община Средец 

510622 2021-2022 ОП "Възобновяема 
енергия, енергийна 

ефективност, 
енергийна 
сигурност" 

Подмяна на стари и 
амортизирани осветители 
от системата за улично 
осветление с нови; 
Доставка и монтаж на LED 
осветители за улично 
осветление; Внедряване на 
Система за управление и 
наблюдение на уличното 
осветление.     

21 Подмяна дограма кметство 
с.Орлинци 

1495 2021 Общински бюджет Подобряване енергийната 
ефективност в общински 
сграден фонд 

22 Подмяна дограма кметство 
с.Драчево 

887 2021 Общински бюджет Подобряване енергийната 
ефективност в общински 
сграден фонд 
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23 Подмяна дограма кметство 
с.Дюлево 

1846 2021 Общински бюджет Подобряване енергийната 
ефективност в общински 
сграден фонд 

24 Подмяна дограма кметство 
с.Богданово 

1568 2021 Общински бюджет Подобряване енергийната 
ефективност в общински 
сграден фонд 

 Мярка 2.2. Насърчаване на 
прехода към кръгова 
икономика 

    

      
 Мярка 2.3. Опазване на

околната среда и борба с
климатичните промени 

336625    

25 Рекострукция  на бивш Военен 
клуб за устойчиво управление 
на общите природни ресурси 

336625 2019-2021 Програма 
INTERREG-IPA 
CBC България - 

Турция 

Създаване на общ 
Стратегически Еко-Алианс 
за устойчивост на 
защитените местности и 
крайбрежната среда. 
Реконструиране на сграда с 
цел създаване на 
Лабораторен център за 
екологичен мониторинг  

 Мярка 2.4. Устойчиво
управление на отпадъците 

15998    

26 Биологична рекултивация на 
съществуващи депо за битови 
отпадъци в община Средец 

15998 2021 Държавен бюджет Устойчиво управление на 
отпадъците 

 ПРИОРИТЕТ 3: 
Демографски подем, добро 
образование, професионално 
развитие и нови знания за 
успешна реализация, заетост 
и по-висок жизнен стандарт 

2301766    

 Мярка 3.1. Демографски 
подем, насърчаване на 
раждаемостта, привличане 
на млади хора за работа и 
живот в общината 

    

      
 Мярка 3.2. Подобряване на 

образованието и 
модернизация на 
образователната 
инфраструктура 

1062352    

27 Ремонт, оборудване и 
обзавеждане на СУ "Св. Св. 
Кирил и Методий 

929037 2019-2021 ПРСР 2014-2020 Въвеждане на 
енергоспестяващи мерки, с 
цел осигуряване на  
устойчива учебна среда със 
значителен положителен 
ефект от приложените 
средства. 

28 Изграждане на Детска 
площадка със съоръжения на 
открито в ДГ "Бърборино" 
гр.Средец 

33467 2021 Общински бюджет Подобряване техническото 
състояние и оборудване в 
обекти на образователната 
инфраструктура 

29 Преустройство на едноетажна 
сграда в УПИ 1 кв.49 

99848 2021 МОН Подобряване техническото 
състояние на 



 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2021 Г. 
за наблюдение изпълнението на  

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

 

39 
 

образователната 
инфраструктура 

 Мярка 3.3. Подобряване на 
условията за спорт и 
развитие на младежки 
дейности 

    

      
 Мярка 3.4. Създаване на 

разнообразни и гъвкави 
възможности за 
професионална реализация, 
подобряване на заетостта и 
квалификацията на 
работната сила 

1239414    

30 Проект "Нашето бъдеще в 
нашите ръце - интегрирана и 
устойчива подкрепа за 
активизиране и развитие на 
ромската общност в община 
Средец" 

1005446 2019-2021 ОП "Развитие на 
човешките 
ресурси" 

2014-2020, 
ОП „Наука и 

образование за 
интелигентен 

растеж“ 
2014-2020 

Обучение на безработни 
лица за придобиване на 
професионална 
квалификация и включване 
в трудова заетост. 
Предоставяне на 
качествени социални и 
здравни услуги за уязвими 
общности.Разширяване 
обхвата на здравните 
медиатори в община 
Средец. 

31 Проект "Социално 
икономическа интеграция на 
маргинализирани общности в 
община Средец" 

233968 2019-2021 ОП “Развитие на 
човешките 
ресурси”  

2014-2020, чрез  
„МИГ СРЕДЕЦ” 

Подбор и обучение на 
безработни лица за 
придобиване на 
професионална 
квалификация; Включване 
в трудова заетост; 
Подобряване достъпа до 
качествени социални и 
здравни услуги, в т.ч. 
интегрирани 
междусекторни услуги 

 ПРИОРИТЕТ 4: Електронно 
управление, администрация 
близо до гражданите и 
предоставяне на качествени 
и достъпни здравни, 
социални и културни услуги 

1914722    

 Мярка 4.1. Подобряване на
достъпа до електронни
административни услуги 

    

      
 Мярка 4.2. Развитие на 

административния 
капацитет и управление на 
общинската собственост в 
услуга на гражданите и 
бизнеса 

33472    

32 „Ремонт и оборудване на 
помещение в сграда- кметство 
с. Голямо Буково , УПИ І, кв. 
13 по плана на с. Голямо 

14239 2021-2023 Програма за 
развитие на 

селските райони 
2014-2020 

Строително-ремонтни 
работи на помещениe в 
сградата на кметството в с. 
Голямо Буково, доставка на 
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Буково, с цел обособяване на 
посетителски център“ 

обзавеждане, доставка и 
монтаж на оборудване 
/климатик, телевизор, 
посетителски столове, 
стилажи, бюро, контейнер, 
работен стол, закачалка/ 

33 „Ремонт и оборудване на 
помещение в сграда - кметство 
с. Факия УПИ ІІ, кв. 25 по 
плана на с. Факия, с цел 
обособяване на посетителски 
център“ 

19233 2021-2023 Програма за 
развитие на 

селските райони 
2014-2020 

Строително-ремонтни 
работи на помещениe в 
сградата на кметството в с. 
Факия, доставка на 
обзавеждане, доставка и 
монтаж на оборудване 
/климатик, телевизор, 
посетителски столове, 
стилажи, бюро, контейнер, 
работен стол, закачалка/ 

 Мярка 4.3. Подобряване на 
достъпа до здравното 
обслужване на населението и 
развитие на 
инфраструктурата на 
здравеопазването

106269    

34 Оборудване на амбулатория за 
индивидуална практика за 
специализирана 
кардиологична помощ – гр. 
Средец 

90000 2021-2023 Програма за 
развитие на 

селските райони 
2014-2020 

Модернизиране на кабинет 
на д-р Николай Танчев – 
Индивидуална практика за 
специализирана 
кардиологична помощ  

35 Доставка и монтаж на CR 
система за образна 
диагностика МБАЛ 

14388 2021 Държавен бюджет Подобряване на 
техническото обезпечаване 
на инфраструктурата на 
здравеопазването 

36 Закупуване на шест канален 
ЕКГ апарат 

1881 2021 Държавен бюджет, 
Общински бюджет 

Подобряване на 
техническото обезпечаване 
на инфраструктурата на 
здравеопазването 

 Мярка 4.4. Развитие на 
социалните услуги и 
подобряване на социалната 
инфраструктура 

1702626    

37 Проект „За по добър живот в 
община Средец“ 

200970 2019-2021 ОП “Развитие на 
човешките 
ресурси”  

2014-2020, чрез 
„МИГ СРЕДЕЦ“ – 
ЗА ПО – ДОБЪР 

ЖИВОТ НА 
ТЕРИТОРИЯТА“ 

Предоставяне на 
междусекторни услуги в 
общността и в домашна 
среда на 50 лица от 
целевите групи: Хора с 
увреждания; 2Хора над 65 
г. в невъзможност за 
самообслужване;  
Възрастни в риск. 
Предоставяне на 
подкрепящи услуги, в т.ч. 
интегрирани 
междусекторни услуги в 
общността или в домашна 
среда.                

38 Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания в община Средец 

89925 2020-2021 ОП “Развитие на 
човешките 

ресурси” 2014-2020 

Предоставяне на услуги за 
преодоляване последиците 
от коронавируса: Дейността 
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е насочена към възрастни 
хора над 65 г. с 
ограничения или 
невъзможност за 
самообслужване, както и 
към хора с увреждания и 
техните семейства, 
възрастни в риск. 

39 Патронажна грижа в община
Средец 

254720 2021-2022 ОП “Развитие на 
човешките 

ресурси” 2014-2020 

Предоставяне на 
интегрирани социално-
здравни услуги за лица с 
увреждания и лица в риск, 
във връзка с ограничаване 
разпространението и 
преодоляване на 
последиците от COVID-19 

40 "Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID-19 в 
община Средец“ 

38669 2021 ОП Храни „3.1 - 
Топъл обяд в 
условията на 

пандемията от 
COVID-19“ 

Приготвяне и предоставяне 
на топъл обяд от Социален 
патронаж гр. Средец, на 70 
лица от целевата група. 
Съпътстващи мерки, които 
се изразяват в консултиране 
на потребителите за 
ползването на социални, 
административни, здравни 
услуги, помощ при 
попълване на документи 
към институции 

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

1035120 2016-2022 ОП “Развитие на 
човешките 

ресурси” 2014-2020 

Превенция на социалното 
изключване и намаляване 
на бедността сред децата в 
Община Средец, чрез 
предоставяне на 
интегрирани услуги за 
ранно детско развитие, 
насочени към  деца до 7 
годишна възраст от 
уязвими групи, 
включително деца с 
увреждания и техните 
семейства, както и бъдещи 
родители. 

42 Проект „Уча се, знам, мога“ 27010 2020-2022 ОП „Развитие на 
човешките 
ресурси“ 

2014-2020 

Проект на Българско 
сдружение за личностна 
алтернатива за обучение на 
60 жени и мъже, на възраст 
от 20 до 50 години с 
интелектуални затруднения 
и психични разстройства, 
настанени в две 
специализирани 
институции (ДПЛУИ) на 
територията на област 
Бургас, да придобият и 
надградят уменията си за 
самостоятелен живот чрез 
интерактивен обучителен 
тренинг в социални умения, 
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личностно развитие и 
емоционална 
компетентност 

43 Основен ремонт на  парна
инсталация на  Дом за стари
хора гр.Средец 

29820 2021 Държавен бюджет Подобряване техническото 
състояние на социална 
инфраструктура 

44 Осигуряване на 
професионално оборудване на 
кухненски блок ДСП 

26392 2021 Държавен бюджет, 
Общински бюджет 

Подобряване техническото 
състояние на социална 
инфраструктура 

 Мярка 4.5. Развитие на
културата и обновяване на
културната инфраструктура 

72355    

45 Текущ ремонт на покрив на
Читалище "Христо Ботев -
1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. 
Загорци, община Средец 

58413 2021-2023 ПРСР 2014-2020 Подобряване техническото 
състояние на обекти на 
културната инфраструктура

46 Оборудване, обзавеждане и
попълване на библиотечния
фонд на библиотека към НЧ
„Просвета-1930 ”, с. Голямо
Буково 

8942 2021-2023 ПРСР 2014-2020 Подобряване материалната 
база на обекти на 
културната инфраструктура

47 Изграждане паметник на 
загиналите във войните 
с.Орлинци" - паметна плоча  

2000 2021 Държавен бюджет Изграждане на културни 
паметници 

48 Доизграждане на паметник на 
загиналите във войните 1912-
1918 с.Загорци"  

3000 2021 Държавен бюджет Изграждане на културни 
паметници 

 ПРИОРИТЕТ 5: Достъпност 
и свързаност, чрез 
подобряване на 
инфраструктурата, 
мобилността, 
телекомуникациите, 
цифровизация и 
интегрирано развитие на 
всички видове територии 

911581    

 Мярка 5.1. Подобряване на 
транспортната достъпност и 
свързаност  

787601    

49 Реконструкция на улици 
"Атанас Манчев", "Бенковски" 
и "Септемврийци в гр.Средец 

179880 2020-2021 ПРСР 2014-2020 
чрез МИГ Средец 

Демонтиране и монтиране 
на бордюри, демонтиране 
на гранитни павета, 
Полагане на пътна основа 
от несортиран трошен 
камък, фрезоване на 
асфалтова настилка, 
асфалтови работи, работи 
по изграждане на 
принадлежности на пътя и 
по организация на 
движението. 

50 Реконструкция на тротоари на 
улици "Атанас Манчев", 
"Бенковски" и 
"Септемврийци" в гр. Средец 

61588 2020-2021 ПРСР 2014-2020 
чрез МИГ Средец 

Направа на нова тротоарна 
настилка. Повишаване 
експлоатационните 
качества на настилката, 
оптимално подобряване на 
съществуващия габарит и 
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елементи на тротоарите. 
51 Основен ремонт на част от 

уличната мрежа в гр. Средец" - 
ул. "Янтра", ул. "Добруджа", 
ул."Чавдар", ул. "А.Николов" 
,ул. "Т.Байлов" и ул. 
"Ст.Атанасов" 

34683 2021 Държавен бюджет Подобряване състоянието 
на уличната мрежа в 
община Средец 

52 Основен ремонт на 
ул."Козлодуй" от кръстовище 
ул."Н.Попов" до кръстовище 
ул.Д.Благоев в гр.Средец 

1133 2021 Държавен бюджет Подобряване състоянието 
на уличната мрежа в 
община Средец 

53 Основен ремонт на тротоари 
на ул. "Дунав", "Тодор 
Павлов" и "Георги Кирков"   

848 2021 Държавен бюджет Подобряване състоянието 
на уличната мрежа в 
община Средец 

54 Основен ремонт на ул. „Бачо 
Киро” в гр. Средец "  

431947 2021 Държавен бюджет Подобряване състоянието 
на уличната мрежа в 
община Средец 

55 Основен ремонт на част от ул. 
„Васил Левски” в гр. Средец 

12001 2021 Държавен бюджет Подобряване състоянието 
на уличната мрежа в 
община Средец 

56 Аварийно възстановителни 
дейности -тръбен водосток на 
общински път BGS 2234 при 
км.6+150 /у-к Сливово-
С.Камене-Гранитец/ 

65521 2021 Държавен бюджет Подобряване безопасността
на пътната мрежа в община 
Средец 

 Мярка 5.2. Обновяване и
изграждане на водопроводни
и канализационни мрежи  

    

      
 Мярка 5.3. Развитие на 

енергийната 
инфраструктура и ВЕИ 

    

      
 Мярка 5.4. Цифрова 

свързаност и 
телекомуникации

    

      
 Мярка 5.5. Интегрирано

териториално развитие и
подобряване на жизнената
среда  

123980    

57 „Създаване на зони за отдих в 
поземлени имоти с 
идентификатор 76039.154.1 и 
76039.170.6, в землището на с. 
Факия 

107771 2021 ПРСР 2014-2020 
чрез МИГ Средец 

Доставка и монтаж на 2 бр. 
петоъгълна беседка,2 бр. 
информационна табела, 4 
бр. кошче за отпадъци, 2 
бр. барбекю, ВП бетоново 
изделие Бехатон 60 за 
проект и градински 
бордюри 

58 Проект "Подобряване на 
жизнената среда в с. Светлина" 

9993 2021 ПУДООС Доставка и монтаж на 
детски съоръжения, 
беседка, пейки, 
информационна табела. 
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Засаждане на паркови 
дървета и иглолистни 
храсти. 

59 Реконструкция и 
благоустрояване на 
инфраструктура в централна 
градска част град Средец" 

6216 2021 Държавен бюджет Подобряване на основни 
елементи на градската 
среда 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ: 11 896 936 

Обобщената справка показва, че за отчетната 2021 г. на територията на община 
Средец са изпълнени 59 проекти и дейности на обща стойност 11 896 936  лева.  

За постигане на заложените цели и мерки в ПИРО през годината най-съществен 
принос има Община Средец, която е привлякла най-много средства от европейските фондове. 
Местният бизнес също работи активно и съдейства за изпълнение на плана. Общината няма 
съвместни проекти с бизнеса и публично-частни партньорства. Не са реализирани проекти с 
други български общини в условия на междуобщинско сътрудничество. През отчетната 
година са изпълнени 3 броя трансгранични проекти в партньорство с общини от Република 
Турция. За изпълнението на Плана за интегрирано развитие през годината са допринесли и 
проектите на местните училища, социални и културни институции и други. 

Изпълнение на 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 

През 2021 г. по Приоритет 1 има 19 изпълнени проекта и дейности за 5 899 826 лева.  
По Мярка 1.1: Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и 

иновациите, са реализирани 6 проекта за 2 506 154 лева.  
По Мярка 1.2: Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско 

стопанство, са реализирани 8 проекта за 1 870 056 лева.  
По Мярка 1.3: Устойчиво управление на горските ресурси, е изпълнен 1 проект през 

отчетната 2021 година на стойност 493 990 лева. 
По Мярка 1.4: Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните 

местни ресурси, уникалните природни и културни забележителности, отчитаме 4 
проекта на обща стойност 1 029 626 лева. 

Изпълнение на Приоритет 2: Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова 
икономика, чиста околна среда, приспособяване към изменението на климата, 
превенция и управление на риска 

 През 2021 г. по Приоритет 2 са реализирани 7 проекта на стойност 869 041 лева. 
Все още не са стартирали възможностите за финансиране по т.нар. „зелена сделка“, по 
Националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми за програмен 
период 2021-2027 г. 

По Мярка 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване 
на емисиите парникови газове, отчитаме 5 проекта за 516 418 лева. 

По Мярка 2.2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика, няма изпълнени 
проекти и дейности през отчетната година 

По Мярка 2.3. Опазване на околната среда и борба с климатичните промени, е 
реализиран само 1 проект за 336 625 лева. 

По Мярка 2.4. Устойчиво управление на отпадъците, отчитаме само 1 проект през 
отчетната година на стойност 15 998 лева. 
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Изпълнение на Приоритет 3: Демографски подем, добро образование, 
професионално развитие и нови знания за успешна реализация, заетост и по-висок 
жизнен стандарт 

През 2021 г. по Приоритет 3 са изпълнени 5 проекта на стойност 2 301 766 лева. 
По Мярка 3.1: Демографски подем, насърчаване на раждаемостта, привличане на 

млади хора за работа и живот в общината, няма изпълнени проекти и дейности през 
отчетната година. 

По Мярка 3.2: Подобряване на образованието и модернизация на образователната 
инфраструктура, са изпълнени 3 проекта на стойност 1 062 352 лева. 

По Мярка 3.3: Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки 
дейности, няма изпълнени проекти и дейности през отчетната година. 

По Мярка 3.4: Създаване на разнообразни и гъвкави възможности за 
професионална реализация, подобряване на заетостта и квалификацията на работната 
сила, отчитаме 2 изпълнени проекта за 1 239 414 лева. 

Изпълнение на Приоритет 4: Електронно управление, администрация близо до 
гражданите и предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни 
услуги 

През 2021 г. по Приоритет 4 са изпълнени 17 проекта на обща стойност 1 914 722 
лева. 

По Мярка 4.1: Подобряване на достъпа до електронни административни услуги, 
няма изпълнени проекти през отчетната година. Община Средец е въвела предоставянето на 
електронни услуги за гражданите и бизнеса, чрез платформата на Държавна Агенция 
"Електронно управление". 

По Мярка 4.2: Развитие на административния капацитет и управление на 
общинската собственост в услуга на гражданите и бизнеса, са изпълнени 2 проекта на 
стойност 33 472 лева. 

По Мярка 4.3: Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и 
развитие на инфраструктурата на здравеопазването, са изпълнени 3 проекта на стойност 
106 269 лева. 

По Мярка 4.4: Развитие на социалните услуги и подобряване на социалната 
инфраструктура, са реализирани 8 проекта на обща стойност 1 702 626 лева. 

По Мярка 4.5: Развитие на културата и обновяване на културната 
инфраструктура, са реализирани 4 проекта на обща стойност 72 355 лева. 

 
Изпълнение на Приоритет 5: Достъпност и свързаност, чрез подобряване на 

инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, цифровизация и интегрирано 
развитие на всички видове територии  

През 2021 г. по Приоритет 5 са изпълнени 11 проекта за 911 581 лева.  
По Мярка 5.1: Подобряване на транспортната достъпност и свързаност, са 

реализирани 8 проекти и дейности на обща стойност 787 601 лева. 
По Мярка 5.2: Обновяване и изграждане на водопроводни и канализационни 

мрежи, няма изпълнени проекти през отчетната година 
По Мярка 5.3: Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ, няма изпълнени 

проекти през отчетната година  
По Мярка 5.4: Цифрова свързаност и телекомуникации, не са реализирани проекти 

и дейности през 2021 година. 
По Мярка 5.5: Интегрирано териториално развитие и подобряване на жизнената 

среда, са реализирани 3 проекта за 123 980 лева. 
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ИЗВОДИ:  
Най-успешен през отчетната година по техническо и финансово изпълнение е 

Приоритет 4 „Електронно управление, администрация близо до гражданите и 
предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги“ с 58,62% 
техническо и 19,28% финансово изпълнение. 

На второ място е 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“ 
с 47,50% техническо и 16,91% финансово изпълнение. Трети е приоритет Приоритет 3 
„Демографски подем, добро образование, професионално развитие и нови знания за 
успешна реализация, заетост и висок жизнен стандарт“ – 20% техническо и 14,58% 
финансово изпълнение. Четвърти е Приоритет 2 „Насърчаване на зелени и сини 
инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, приспособяване към изменението 
на климата, превенция и управление на риска“ с 41,18% техническо и 8,78% финансово 
изпълнение. 

Най-слабо изпълнение през 2021 г. отчитаме по Приоритет 5 „Достъпност и 
свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, 
цифровизация и интегрирано развитие на всички видове територии“ с 31,43% 
техническо и 0,85% финансово изпълнение. 

В Индикативната финансова таблица към ПИРО на община Средец 2021-2027 г. 
за петте основни приоритета са заложени 146 проекти и дейности на обща стойност 177 
121 хиляди лева. За календарната 2021 г. са изпълнени 59 проекти и дейности на обща 
стойност 11 897 хиляди лева.  

Изводът е, че приключените през 2021 г. проекти и дейности са допринесли за 
40,41% техническо и 6,72% финансово изпълнение на Плана за интегрирано развитие 
на община Средец, което е добър напредък за първата година от прилагане на 
стратегическия документ. 

 
IV. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 
анализ на данни 

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. 

Мерките за наблюдение и механизмите за събиране, обработване и анализ на данни са 
заложени в самия План за интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г. и 
се спазват и изпълняват ежегодно във връзка с отчитане на напредъка по цели и приоритети. 

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 
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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 – отчетени по-горе, отразяващи 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 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 
осигурява от бюджета на Община Средец. 

 Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  
плановете за интегрирано развитие и програмите за тяхната реализация.  

 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 ПИРО 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. 
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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 ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети 
от местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана 
за интегрирано 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.  

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 плана за интегрирано развитие се внасят за 
обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

 През периода на действие на плана за интегрирано развитие могат да се извършват 
допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 
управление на регионалното развитие. 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 
интегрирано развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на 
тези проблеми 

Водещи проблеми при прилагане на ПИРО на община Средец през първата година на 
неговото действие – 2021 г. са предимно от глобално, европейско и национално ниво и са 
извън компетенциите и възможностите за въздействие на местната власт. Такива са 
споменатите вече в настоящия доклад проблеми: продължаваща пандемия от коронавирус и 
свързаните с това ограничения и извънредни разходи, високата инфлация, цената на 
енергоносителите, които поставят сериозни изпитания пред общинския бюджет. Проблеми са 
създадени и от политическите кризи в управлението на страната и забавянето на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, който следваше да компенсира в известна степен 
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последиците от пандемията. Все още не са стартирали и процедурите за финансиране на 
проекти и дейности по оперативните програми за периода 2021-2027 г. Стратегическият план 
за развитие на земеделието и селските райони 2022-2027 г. все още не е готов и това ще 
забави значително инвестициите в селското стопанство през следващите години. 

При изготвяне на настоящия доклад беше отчетен проблем с липсата на актуална 
статистическа информация за 2021 г., необходима за социално-икономическия анализ. 
Проблем, също така, е че в по-голямата си част, предоставяната информация от НСИ е на 
ниво област, а не община. В този смисъл, докладът не може да даде конкретни показатели за 
изтеклата година по някой от индикаторите, свързани с БВП, доходи и разходи на 
домакинствата и някой данни за развитието на местната икономика. Регистрирана е също 
така, обвързаност на информацията, предоставяна от други институции, с тази на НСИ, което 
също води до предоставяне на данни, изчислени на база показатели от предходна на 
отчетната година. 

В голяма част от случаите, особено при реализацията на „меките” мерки, е 
изключително трудно да бъде измерено тяхното финансово изражение. Следва коректно да се 
прецизират вида на индикаторите и начина на изчисляване на напредъка по стратегически 
цели и приоритети.  

Друг проблем е, че в процеса на отчитане, трудно се събира информация за 
проекти/дейности и инвестиции на бизнеса и външни за Общинска администрация – Средец 
институции. Някой от тях не предоставят данни за проектите и размера на вложените 
средства или се позовават на конфиденциалност в случаите на частни инициативи и 
инвестиции. Това изкривява информацията в отчета за напредъка, свързан с икономическото 
развитие на общината, иновациите и конкурентоспособността. 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на плана за интегрирано развитие 

За осигуряване на информация, публичност, отчетност и прозрачност относно 
изпълнението на ПИРО, постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по 
програмата за неговата реализация, в плана е заложен специален Комуникационният 
механизъм.  

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 публичност, 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; 
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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.  
 Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 
на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на плана за интегрирано развитие 
се осъществява от Кмета на Община Средец и Общинския съвет в съответствие с техните 
компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана се осигурява участието на 
граждани, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, 
публичност и прозрачност. 

Местните органи на управление в община Средец се стремят да осигурят условия за: 
 Периодични срещи между заинтересованите страни; 
 Участие в съвместни проекти; 
 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие; 
 Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на 

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

 Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански 
групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика; 

 Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за  
предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на Плана за 
интегрирано развитие; 
 За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 
информационен поток Община Средец използвани следните инструменти:  

 Публикации на електронната страница на Общината;  
 Плакати, брошури, пресконференции и други за популяризиране на изпълняваните 

проекти и дейности;  
 Информационни срещи и др. 

 Годишните доклади за наблюдение на изпълнението и ПИРО 2021-2027 г. са публично 
достъпни на интернет страницата на Община Средец - https://sredets.bg/.  
 
 4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на план за интегрирано 
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината 

Планът за интегрирано развитие е основен управленски инструмент, който подчинява 
всички останали документи за секторно развитие, но притежава една особеност – разположен 
е в по-голяма времева амплитуда /7 години/, по отношение на цялостния планов процес. Тази 
специфика произтича от факта, че ПИРО 2021-2027 г. осигурява приемственост и преходност 
на политиките между предходните планови периоди: (2007-2013 г.) и (2014-2020 г.), като в 
същото време наследява и обединява изпълнението на редица общински секторни стратегии, 
програми и планове, каквито са:  
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 Общ устройствен план на община Средец;  
 Общинска програма за опазване на околната среда;  
 Общинска програма за управление на отпадъците; 
 Стратегия за управление на общинската собственост; 
 Ежегодна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост;  
 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец; 
 Програма за енергийна ефективност; 
 Краткосрочна и дългорсрочна програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива; 
 Програми за развитие на туризма и други. 

Всички стратегически документи са в режим на периодично краткосрочно планиране и 
отчитане, предимно ежегодно, което прави връзката с Плана за интегрирано развитие 
достатъчно съдържателна, от гледна точка на интензивността на процеса и възможността за 
едновременно внасяне на съгласувани и своевременни корекции за отстраняване на 
възникнали несъответствия по отделни части и раздели. 

По отношение предприетите мерки за ограничаване изменението на климата и за 
адаптацията към вече настъпилите промени следва да се отбележи, че община Средец не 
прави изключение от другите общини в страната и е уязвима на климатичните промени. 

Основна причина за това е остарялата и често неадекватна инфраструктура както в 
град Средец така и в селата от общината. Причина, също така, е слабото равнище на 
осведоменост сред широката общественост относно климатичните проблеми, причините за 
тях, елиминиране на тяхното влияние, както и превенцията. Дейностите за ограничаване и 
адаптация към изменението на климата се изразяват в ограничаване на емисиите на 
парникови газове, изграждане на екологосъобразен модел на енергийно развитие. Всички 
реализирани и реализиращи се инфраструктурни проекти в общината обхващат задължително 
внедряването на енергоефективни мерки. Стъпка в тази посока е изпълнението и ежегодното 
отчитане на Програмата за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми 
източници. На ограничаване изменението на климата са посветени и голяма част от мерките и 
дейностите, в изпълнение на Общинските програми за опазване на околната среда и 
Управление на отпадъците, които допринасят и за изпълнение на целите на ПИРО. 

 
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, 
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за 
повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за 
ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на 
партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира 
неговия успех и широка обществена подкрепа. 

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

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и 
изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното 
устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно. 
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Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, 
наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа 
за партньорство на всички етапи на изпълнение. 

В 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 реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 
управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване 
на управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението 
на конкретните дейности. 

В процеса на изпълнение на ПИРО е важно създаването на нови и поддържането на 
изграданите вече ефективни партньорства. Това дава 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. 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 международно сътрудничество. 

 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. 
 Неправителствени организации, учебни заведения, читалища, специализирани местни 
и регионални структури и много други публични субекти попадат също в списъка на 
активните партньори по време на изпълнение на ПИРО. Участието на партньорите на всички 
нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира 
прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на плана.  

 6. Резултати от извършените оценки към края на 2021 година 

Таблица 27: Оценка на изпълнението на ПИРО на община Средец през 2021 г.  
по приоритети и брой проекти  

Приоритет 
 

Прогнозен 
брой 

проекти 

Прогнозна 
стойност 
хил. лева 

Отчетен 
брой 

изпълнени 
проекти 

2021 г. 

Отчетна 
стойност на 
изпълненит
е проекти за 

2021 г. 
хил. лева 

Техническо 
изпълнение в 
% за 2021 г. 

Финансово 
изпълнение  

в % 
за 2021 г. 

ПРИОРИТЕТ 1 40 34890 19 5900 47,50 16,91 
ПРИОРИТЕТ 2 17 9896 7 869 41,18 8,78 
ПРИОРИТЕТ 3 25 15790 5 2302 20,00 14,58 
ПРИОРИТЕТ 4 29 9930 17 1915 58,62 19,28 
ПРИОРИТЕТ 5 35 106615 11 911 31,43 0,85 

ВСИЧКО  146 177121 59 11897 40,41 6,72 

 Резултатите от извършените оценки след направения подробен анализ на 
реализираните проекти и дейности и напредъка в изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на 
Община Средец за календарната 2021 г. по приоритети са обобщени в Таблица 27.  
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Данните илюстрират приноса на изпълнените проекти и дейности през годината за 
постигане на съответните приоритети на Плана за интегрирано развитие. 

Финансовото изпълнение спрямо заложеното в индикативната финансова таблица на 
ПИРО е най-добро при Приоритет 4 – 19,28%, следван от от Приоритет 1 – 16,91% и 
Приоритет 3 – 14,58%. Техническото изпълнение на база брой проекти през годината е най-
успешно при Приоритет 4 – 58,62%, следван от Приоритет 1 – 47,50% и Приоритет 2 - 
41,18%. На последно място по напредък за 2021 г. е Приоритет 5 – 31,43% технически и 
0,85% финансов напредък..  

ИЗВОД: 
Общото финансово изпълнение на ПИРО на община Средец за 2021 г. е 6,72%, а 

техническото 40,41% спрямо заложеното в Програмата за реализация на плана. В края 
на годината в процес на изпълнение са още проекти и дейности, резултатите от които ще 
бъдат отчетени в годишния доклад за следващата отчетна 2022 година. На тази база 
можем да дадем добра оценка на общото изпълнение на проекти и дейности от плана за 
развитие през първата година на неговото прилагане. 
 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

Отчетната 2021 е първата година на действие и прилагане на Плана за 
интегрирано развитие на община Средец за периода 2021-2027 г., през която са 
приключени 59 проекти и дейности на обща стойност 11 896 936 лева. 

 Въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от продължаващата пандемия 
от COVID 19, политическата, финансова и икономическа нестабилност, е реализиран 
съществен напредък в изпълнението на плана. Финансирането на повечето проекти и 
дейности през отчетната година е от европейските фондове, чрез ПРСР, Оперативните 
програми за предходния период 2014-2020 г., държавния и общинския бюджети. 

В социално-икономическите условия за развитие на община Средец през 2021 година 
не се наблюдават съществени промени спрямо предходната 2020 г., освен влошаващите се 
икономически показатели и повишените разходи в социалната и здравна системи. 

Наложени са мерки за ограничаване на заболеваемостта от ковид и помощи за 
здравната система, за насърчаване и подкрепа на засегнатия бизнес и социална подкрепа в 
защита на най-уязвимите групи. Пандемията възпрепятства провеждането на масови 
културни и спортни прояви, ограничи значително социалния живот, създаде икономически и 
финансови рискове и неустойчивост. Отчитаме ръст на социалните и здравни разходи, спад в 
броя на нощувките и туристо-потока. За първи път от няколко години през 2020 г. отчитаме 
ръст на безработицата, който през 2021 г. продължава. Отчетната година се характеризира с 
рекордна инфлация, поскъпване на цените на енергоносителите и храните от първа 
необходимост. Свободният пазар на електроенергия и високите цени наложиха непопулярни 
мерки за строги икономии.  

Демографските показатели на община Средец продължават да се влошават, но с по-
бавни темпове в сравнение със средните за страната. Наблюдава се известно повишаване на 
броя на населението, породено от миграция, но се запазва тенденцията на ниска раждаемост и 
висока смъртност. Селищната система остава неустойчива със застрашени от обезлюдяване 
села.  

През 2020 г. отчитаме минимален ръст на населението и в общината живеят 14287 
души - с 22 повече спрямо предходната година. Половата структура на населението е 50,23% 
мъже и 49,77% жени. Градското население (на гр. Средец през 2020 г. е 8447 души или 59%, а 
в селата живеят 41% от жителите на общината. Съотношението в половата структура на 
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населението и сравнително ниската степен на урбанизация (59% при средно за страната 73% в 
полза на градското население) се запазват почти без промяна през анализираните седем 
години. Наблюдава се устойчивост във възрастовата структура на населението и слаба 
динамика при нейното изменение.  

Естественият прираст на населението е отрицателен, като през 2020 г. е минус 182 
души. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни. Кризата с 
коронавирусът COVID 19 през 2020 г. оказва положително влияние върху миграционните 
процеси в общината и регистрираният отрицателен механичен прираст през предходните  
години е преодолян. През 2020 г. механичният прираст е положителен и достига +204 човека. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 
програмния 2020 г. се е увеличило с 22 души.  

Образователната система в общината е добре организирана и материално обезпечена. 
Броят на учениците в училищата и на децата в детските градини също намалява, но с темпове 
по-бавни от средните за страната. 

Населението е добре обезпечено със здравни и лечебни заведения, медицинско 
оборудване и персонал, но средната възраст на кадрите е около и над пенсионната и трябва да 
се вземат мерки за привличане на млади специалисти.  

В общината се предлагат разнообразни и качествени социални дейности и услуги, 
които отговарят на потребностите на населението.  

Равнището на безработица в община Средец през първата година от новия програмен 
период – 2021 г. е 16,55%, като отчитаме леко повишение от 0,35 пункта спрямо 2020 г. и ръст 
от 5,27% спрямо 2019 г. Средногодишният брой на регистрираните безработни лица към 2021 
г. е 844 (с 2,5% повече спрямо 2020 г.). Безработицата в общината е по-висока от 
регистрираната за област  Бургас (4,8%) и за страната (4%).  

Средната брутна годишна работна заплата в община Средец за 2020 г. е 13858 лева, 
което е с около 38% повече спрямо 2016 г. Въпреки значителният ръст, възнагражденията в 
общината остават по-ниски спрямо средните за страната за 2020 г. – 16 687 лева, но малко по-
високи спрямо тези за област Бургас  –  13483 лева и за Югоизточен район – 13842 лева.  

Общинската икономика като цяло е в застой. Статистиката отчита влошаване на 
финансовите резултати на местните предприятия през 2020 г. спрямо 2019 г. и 2018 г. 
Официални статистически данни за цялостния ефект на кризата с коронавируса върху 
местната икономика все още няма.  

Въпреки трудностите през 2021 година и негативното влияние на пандемията, 
социално-икономическите и политически фактори, Община Средец се справя успешно и 
успява да реализира част от планираните в ПИРО проекти и дейности.                  

В настоящия годишен отчетен доклад са обхванати проектите на Община Средец, 
местния бизнес, земеделски производители, училища, социални и културни институции и 
НПО, за които има официална информация. За съжаление липсват данни за проектите и 
инвестициите на местния бизнес, финансирани със собствени средства и банкови заеми, така 
че вероятно постигнатият напредък в изпълнението на плана за интегрирано развитие е още 
по-голям. 

Най-успешен през отчетната година по техническо и финансово изпълнение е 
Приоритет 4 „Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне на 
качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги“ с 58,62% техническо и 19,28% 
финансово изпълнение. 

На второ място е 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“ с 47,50% техническо и 
16,91% финансово изпълнение. Трети е приоритет Приоритет 3 „Демографски подем, добро 
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образование, професионално развитие и нови знания за успешна реализация, заетост и висок 
жизнен стандарт“ – 20% техническо и 14,58% финансово изпълнение. Четвърти е Приоритет 2 
„Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, 
приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска“ с 41,18% 
техническо и 8,78% финансово изпълнение. 

Най-слабо изпълнение през 2021 г. отчитаме по Приоритет 5 „Достъпност и 
свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, 
цифровизация и интегрирано развитие на всички видове територии“ с 31,43% техническо и 
0,85% финансово изпълнение. 

В Индикативната финансова таблица към ПИРО на община Средец 2021-2027 г. за 
петте основни приоритета са заложени 146 проекти и дейности на обща стойност 177 121 
хиляди лева. За календарната 2021 г. са изпълнени 59 проекти и дейности на обща стойност 
11 897 хиляди лева.  

Изводът е, че приключените през 2021 г. проекти и дейности са допринесли за 40,41% 
техническо и 6,72% финансово изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 
Средец, което е добър напредък за първата година от прилагане на стратегическия документ. 

Годишният мониторинг на ПИРО на база индикатори показва обновяване на 
инфраструктурите, устойчиво развитие на селското стопанство, леко увеличаване на 
населението, намаляване на безработицата, ръст на средната работна заплата и други 
положителни въздействия. Кризата с коронавирусът COVID 19 продължава да поставя на 
сериозни изпитания здравната и социалната система в общината.   

Остават нерешени демографските проблемитеи кризата в икономиката, породени от 
пандемията, високата инфлация и скока на цените на енергоносителите.   

Отчитайки резултатите за първата година на действие на ПИРО на база индикатори 
можем да дадем добра обща оценка на изпълнението, въпреки пандемията, извънредните 
разходи и трудностите, в условията на извънредна обстановка и задълбочаваща се 
икономическа и финансова криза. 

Индикаторите са съотносими пряко към Стратегическите цели в плана и показват, че 
най-добър напредък е постигнат по показателите, измерващи изпълнението на Стратегическа 
цел 3: Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно 
подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на 
инфраструктурата, енергийна ефективност и опазване на околната среда. На второ място се 
нарежда Стратегическа цел 2: Демографски подем, насърчаване на образованието, 
социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство. Най-
незадоволителни са резултатите за индикаторите, оценяващи напредъка по 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.  
 В резултат на проведения годишен преглед за напредъка в изпълнението на Плана за 
интегрирано за развитие на община Средец 2021-2027 г. и подобряване качеството, 
реалистичността и изпълнимостта на документа имаме 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; 

- Да се търсят възможности за партньорски проекти с бизнеса и съседни общини;  
- Бизнесът и НПО да предоставят и отчитат пред Община Средец своите проекти и 

инвестиционни дейности и намерения, за да бъдат отразявани в отчетите и докладите за 
изпълнение на ПИРО. 
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- Да се създаде специална мониторингова работна група за наблюдение и оценка на  
изпълнението на ПИРО с участието на всички заинтересовани страни; 

- Община Средец да продължи балансираната си териториална политика за местно 
развитие, като осъществява проекти, мерки и дейности във всички населени места; 

- Реализираните извънпланово мерки и дейности, които съответстват на визията, основните 
приоритети и цели в ПИРО, да бъдат добавени в годишните отчети за изпълнение на 
документа; 

- Годишното отчитане на изпълнението на йерархично подчинените на ПИРО документи – 
стратегии, програми и планове, се извършва в различен времеви диапазон, което поражда 
информационен дефицит за развитието на отделните сектори и не позволява постигането 
на необходимата пълнота в съдържанието на Доклада за наблюдение на изпълнението на 
плана, който би следвало да обобщава резултатите от изпълнението на всички секторни 
политики на Община Средец.  

 
Настоящият Годишен отчетен доклад е разработен на основание чл. 23 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) и е 
приет с Решение на Общински съвет – Средец № ................................... от 
.......................................2021 г.  


