СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ____________________________________ - 3 S W O T А Н А Л И З _____________________________________________ - 7 SWOT анализ – коментар __________________________________________ - 10 ВИЗИЯ, РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП, ОСНОВНА ЦЕЛ НА ОБЩИНАТА____ - 17 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ _________________ - 17 ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ __________________________________ - 22 Изводи __________________________________________________________ - 22 ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ ________________________________ - 23 Релеф _______________________________________________________ - 23 Климат ______________________________________________________ - 23 Водни ресурси________________________________________________ - 26 Геоложки строеж и петрографски състав _________________________ - 28 Почви _______________________________________________________ - 29 Растителност _________________________________________________ - 30 Животински свят _____________________________________________ - 31 Полезни изкопаеми ___________________________________________ - 33 Изводи __________________________________________________________ - 33 ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ____________________________________ - 34 Обща характеристика__________________________________________ - 34 ПРОМИШЛЕНОСТ _______________________________________________ - 37 Металолеене, металообработване и производство на машини ________ - 37 Производство на пластмасови изделия ___________________________ - 38 Хранително-вкусова промишленост______________________________ - 40 Производство на облекло и други шивашки изделия ________________ - 41 Дървообработване и мебелна промишленост ______________________ - 41 Добивна промишленост ________________________________________ - 41 СЕЛСКО СТОПАНСТВО __________________________________________ - 42 Растениевъдство ______________________________________________ - 43 Животновъдство ______________________________________________ - 45 ГОРСКО СТОПАНСТВО __________________________________________ - 46 ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ ___________________________________________ - 49 ТУРИЗЪМ
____________________________________________________ - 50 Изводи __________________________________________________________ - 52 ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ___________________________________________ - 55 АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА - 64 Население ___________________________________________________ - 64 Безработица__________________________________________________ - 65 Здравеопазване _______________________________________________ - 69 Социални услуги _____________________________________________ - 75 Образование _________________________________________________ - 78 -

План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.

1

Спорт _______________________________________________________ - 80 Култура _____________________________________________________ - 81 Изводи __________________________________________________________ - 82 ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА _______________________________ - 84 Водоснабдителна система-водоизточници, пречиствателни станции
водоснабдителни мрежи _______________________________________ - 84 Мрежи и системи за отпадни води-канализационни мрежи,
пречиствателни станции _______________________________________ - 85 Траспортни мрежи ____________________________________________ - 86 Енергийни мрежи и системи ____________________________________ - 92 Съобщителна мрежа___________________________________________ - 93 Изводи __________________________________________________________ - 94 СЕЛИЩНА МРЕЖА______________________________________________ - 95 ОКОЛНА СРЕДА ________________________________________________ - 96 Източници на замърсяване _________________________________________ - 96 Анализ на състоянието на компонентите на околната среда ______________ - 97 Анализ на факторите на въздействие ________________________________ - 102 Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда___________ - 104 Изводи _________________________________________________________ - 105 ПАЗАРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНСТИТУЦИАЛНО РАЗВИТИЕ.
НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР ___________________________________ - 105 Изводи _________________________________________________________ - 107 Таблици, Приложения, Справки___________________________________ - 108 Финансово-индикативна таблица_________________________________ - 109 -

План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.

2

ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Община Средец - С Указ на Държавния съвет 2295 от 22.12.1978 г.
/ДВ бр. 101/78г./ гр.Грудово става център на селищна система. С Указ на
президента от 06.01.1992г. гр.Грудово се преименува в гр.Средец.
Границите на Община Средец, включена в област с административен
център гр. Бургас, се утвърждават с Указ 1 / 05.01.1999г.
Местното самоуправление в Общината се изразява в правото на
гражданите или на избрани от тях органи, в рамките на предоставената им
компетентност, да решават въпросите, свързани с: общинското имущество,
общинските финанси, устройството и развитието на територията на
Общината и на населените места в нея; образованието, здравеопазването,
културата, благоустрояването и комуналните дейности, опазването на
околната среда и други, съгласно Закона за местната администрация и
местното самоуправление.
Община Средец се намира в югоизточна България, в югозападната
част на Бургаска област. На север граничи с Община Карнобат и Камено, на
изток със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на
юг с Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска
област. Северните и северозападните райони на Общината са равнинни, а
южните са планински, главно покрити с широколистни гори и пасища.
Южната част на Общината попада в граничната зона. Нейното развитие е
било затруднено до 1990г. в резултат на ограничения достъп до тези
територии.
Община Средец е една от най-големите териториалноадминистративни единици в страната с площ 1146 кв.км. Това съставлява
14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на
България. В нея са разположени 33 населени места, от които 1 град и 32
села.
Общината е в непосредствена близост до областния център – град
Бургас, който е четвърти по големина град в България. Има изключително
благоприятно географско положение поради близостта си до международно
летище – Летище Бургас е на разстояние 40 км, най-голямото българско
пристанище – Пристанище Бургас е на разстояние 30 км и жп гара – Бургас
– на 30 км от Община Средец;
Релефът е дребно и средно хълмист и на места вълнисто равнинен,
нарязан от плавно очертана речно долова мрежа, която е насочена към
Бургаската низина и от там към Черно море.
Основните природни ресурси са почвените, агро-климатичните,
известна роля играят и пасищните тревни ресурси по склоновете и билата
на хълмистите възвишения, които макар и немалки по площ, се ползват
само през пролетта и ранното лято, т.е. преди тяхното изгаряне през
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засушливите месеци. Водните речни и подпочвени ресурси са много
ограничени и имат локално значение. Те на места са баражирани в малки
язовири и водоеми.
Териториите в югоизточната част на Общината попадат в буферната
зона на Природен парк “ Странджа “, местността “ Божура “ е определена за
рекреационна зона - това са най-перспективните места за развитие на
туризъм в Общината.
Общината е с мек климат и голям брой слънчеви дни – попада в
зоната с умереноконтинентален и преходно континентален климат; найизточните й части са под влиянието на черноморската климатична зона.
Продължителното и сухо лято през някои години застрашава
селскостопанското производство и причинява множество пожари в горите.
Количеството на валежите е под средното за страната и е неравномерно
разпределено по месеци.
Общината се отличава с богато биоразнообразие и разнообразни гори,
дивеч и голямата лесиситост в южната част. Тя е екологично чиста Община
със запазен екологичен баланс.
По функционалната класификация на общините в Република
България Община Средец е от типа аграрно-промишлена. В този тип
попадат 88 общини в България.
Между северната и южната част на Общината съществуват
значителни различия в икономическото и инфраструктурно развитие,
заетост, доходи и качество на живот - особено засегнати са граничните
територии, селските райони и районите с висока концентрация на
малцинства.
Промишлеността на Общината е концентрирана в ядрото гр.Средецс.Дебелт. Промишленият облик на Общината се определя от отраслите:
промишленост, търговия и услуги, селско и горско стопанство. От
промишлеността с най-голямо значение за общинската икономика са
металургията, химическата промишленост и машиностроенето. На
територията на Общината е разположена металургична база “Промет
Стийл” АД, която е с национално значение. Хранително-вкусовата
промишленост се развива основно на база местни селско стопански
суровини. Слабо разработен и перспективен отрасъл в развитието на
Общината е дървопреработващата и мебелна промишленост.
Преобладаваща част от активното население в Общината е заето в
селското стопанство и горско стопанство. Селското стопанство е
традиционен отрасъл за Общината. То се специализира в производство на
зърнено-житни култури, свиневъдство и говедовъдство. Общината
притежава сравнително добри ресурси за развитие на земеделието.
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Земеделските територии са 69 237ха, почвите са плодородни, а
климатичните условия благоприятстват развитието на различни култури
Животновъдството е традиционно развито в южните части на Общината –
говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство. Съществува научно звено, което
подпомага развитието на селското стопанство – Регионален център за
научно приложно обслужване
Горите са 413 360дка – 191 144дка държавна собственост, 197 216дка
– общинска и 25 000дка частна.
Търговската мрежа е сравнително добре развита – формата на
собственост е 100% частна.
Значителният рекреационно туристически потенциал не е използван.
Съществува силно развит международен ловен туризъм. Туристическата
МТБ е недостатъчна.
Населението на Община Средец е 16 810ж. и представлява ≈4,22% от
населението на Бургаска област. От всичките 33 населени места, 13 са с
население под 100 човека. 81% от населението в Общината е българско и 19
% е ромско. Преобладаващо е възрастното население. В 12 от населените
места няма деца до 7 годишна възраст, 12 са населените места без деца от 7
до 14 годишна възраст, в 10 от селата няма население между 15 и 18
години.
Наблюдават се засилени миграционни процеси към областния център
–гр.Бургас и към селищата на южното черноморско крайбрежие;
обезлюдяване на голяма част от селата в Общината.
Средномесечният брой на регистрираните безработни през първото
тримесечие на 2005 година е 1 257 души и е с 1.12 на сто по-голям от
предходното тримесечие и с 1,13 на сто по-малък от I-то трим. на м.г. В
края на тримесечието те са 1 099 души и спадат спрямо началото му с 18,47
на сто.
Населението на Община Средец се обслужва от Амбулатория за
първична медицинска помощ, ЛЗ за специализирана медицинска помощ,
Многопрофилна болница за активно лечение, стоматологични кабинети,
Филиал на Центъра за Спешна медицинска помощ-Бургас и училищно
здравеопазване.
Съществуват две заведения за социални услуги – Домашен социален
патронаж и Дом за стари хора. Социалното подпомагане в Общината
обслужва 3284 д. (2005 г.).
На територията на Община Средец има 11 общински учебни
заведения (4 ЦДГ, 2 ОДЗ, 3 ОУ, 1 СОУ, 1 ОУО) и 3 държавни учебни
заведения (ПГ по МССЕ гр Средец , Дом за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителски грижи “Щурче”гр.Средец и Помощно училище
интернат “В. Левски”– Средец.
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Община Средец е с дълбоки традиции в спортовете – борба, волейбол
и футбол.
На територията на Община Средец работят 14 читалища, които са
духовните центрове за района. В тях функционират над 30 самодейни
колектива, библиотеките разполагат с богат фонд от художествена и
специализирана литература.Емблематична културна проява за Община
Средец е ежегодния Национален странджанско-тракийски събор
“Фолклорен венец Божура”.
Исторически музей Средец проучва, съхранява и популяризира
богатото културно-историческо наследство в Общината. Провеждат се
активни проучвания в Националния археологически резерват “Деултум –
Дебелт”– с. Дебелт и други обекти в района.Материалната и духовна
култура на етнографските групи в Общината е представена в Етнографски
комплекс “Карабунарска къща”и “Байлова къща”
Транспортната инфраструктура на Общината е относително добре
развита. Всички населени места са свързани с асфалтирани пътища от
различен клас. Липсват пътища от първи клас; всички останали пътища се
нуждаят от рехабилитация и ремонт.
Всички населени места в Общината са електрифицирани. Населените
места в Общината са водоснабдени от яз. “Ясна поляна”и от местни
водоизточници. През следващите години се предвижда разширяване на
съществуващата улична водопроводна мрежа в няколко населени места.
Канализационната мрежа в Общината е частично изградена в гр. Средец и
с.Дебелт, а в някои по-малки села предстои нейното изграждане.
Пречиствателната станция е изградена и функционира.
Телекомуникационната мрежа е сравнително добре развита.
Състоянието на околната среда в Община Средец, може да се оцени
като добро. Няма крупни промишлени замърсители. Близостта на Странджа
оказва голям ефект върху разнообразието на флората и фауната. На
територията на Общината съществуват защитени местности и природни
забележителности.
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S W O T

А Н А Л И З

Силни страни
Благоприятно географско и транспортно местоположение:
• Важен кръстопът на три региона;
• Близост до голям икономически център и морето;
• Близост до международно летище, пристанище, жп гара;
Разнообразни и благоприятни природни условия и ресурси:
• Богати нерудни изкопаеми;
• Голямо разнообразие на билки, гъби и диви плодове, гори, дивеч, голяма
лесистост;
• Разнообразие на почвите;
• Екологичен баланс;
• Екологично чиста Община;
Живи традиции и автентичен фолклор:
• Етнографско богатство;
• Историческо наследство;
• Множество паметници на културата и забележителни местности;
Богато културно-историческо наследство:
• Съхранени културни традиции;
• Устойчива традиционна култура;
• Историческо наследство;
• Разнообразни паметници на културата и забележителни местности;
Институционална среда:
• Положителна нагласа на общинска администрация и съвет към проблемите
в Общината;
• Политическа стабилност;
• Позитивна нагласа на младите хора към решаване проблемите на
Общината;
• Активна дейност при насочване на безработните;
• Добра информираност за етническите общности;
Изградена инфраструктура:
• Наличие на пътна мрежа до населените места в Общината;
• Наличие на незаети площи и свободен сграден фонд за всякакъв вид
строителни дейности;
• Добра училищна спортно-техническа база;
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Слаби страни
• Периферна територия;
• Лошо качество на интернет мрежата;
• Липса на цифрови централи;
Лоша бизнес среда за развитие на селско стопанство:
• Липса на тържища и борса;
• Лоша и недостатъчна промоция;
• Недостатъчен брой браншови организации в селското стопанство;
• Разпокъсаност на земеделската земя;
• Трайна тенденция на спад в селското стопанство;
• Амортизирани трайни насаждения;
• Ниска степен на използване на обработваемата земя;
• Лоша бизнес среда;
• Недостатъчно финансово обезпечаване;
• Ограничен достъп до информация /пазарна и технологична/;
• Недостиг на вътрешни и външни инвестиции;
• Недостатъчна предприемаческа инициативност;
• Недостатъчни транспортни връзки между общинския и областния център;
• Липса на общинска автогара и транспортна фирма;
• Отдалеченост от пътните артерии с международно значение;
Амортизирана и морално остаряла инфраструктура:
• Водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, техники и технологии;
• Лошо състояние на пътната мрежа, вкл. и до областния център;
• Липса на пречиствателни станции по поречията на реките и в по-големите населени
места;
• Липса на регламентирано сметище;
• Недостатъчна водопроводна мрежа в 50% от населените места в Общината;
• Лоша инфраструктура за развитие на дърводобивна промишленост;
• Лошо състояние на знаковото стопанство и пътната сигнализация в Общината;
Слабо развита промишленост:
• Недостатъчно предприятия на ХВП;
• Западане и ликвидиране на производствени мощности липса на производства за
преработка на местна продукция;
• Концентрация на промишлеността само в две населени места в Общината;
Лоша противопожарна структура на горите;
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Силни страни
• Наличие на металургична база – от национално значение;
Наличие на квалифицирани кадри:
• Производствен опит и традиции в промишленост, селско и горско
стопанство;
• Наличие на евтина работна сила;
Завършени процеси на преструктуриране и приватизация в икономиката:
• Изградени индустриални мощности;
• Специализация в определени отрасли на икономиката;
• Териториална концентрация на промишлеността в Средец – Дебелт;
Традиции в развитието на селското стопанство:
• Наличие на научно звено в селското стопанство;
• Браншова организация на млекопроизводителите;
Значителен рекреационно туристически потенциал:
• Развит международен ловен туризъм;
• Наличие на обновена туристическа база;
• Традиции в спорта;

План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.

Слаби страни
• Ниска степен на лесистост в равнинните части;
• Безводие, продължително и сухо лято;
Намаляване на населението:
• Влошена възрастова структура – застаряване на населението;
• Висока степен на безработица;
• Увеличаване на неграмотността сред ромското население;
• Много населени места с малък брой население;
• Висок процент на ниско образовани хора – особено сред малцинствата;
Слабо развит туризъм:
• Неекспонирано и в лошо състояние културно наследство;
• Слаборазвите туристическа инфраструктура;
• Недостатъчна туристическа МТБ;
• Недостатъчна предприемаческа инициативност в областта на туризма;
• Недостатъчни логистични ресурси;
• Лошо състояние и недостатъчна спортната база;
• Амортизирана материално-техническа база;
• Пасивна нагласа към създаване на лоби в туристическия отрасъл и в другите отрасли
на икономиката;
• Липса на информационни материали за общината.
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Възможности

Заплахи

• Биологично земеделие;
• Затваряне цикъла селско стопанско производство – преработваща индустрия;
• Създаване на тържища и борси;
• Експортно-ориентирани сектори на растениевъдство – сливи, билки, диви
плодове;
• Развитие на различни видове туризъм;
• Използване на КИН;
• Използване на разнообразните природни дадености;
• Използване на донорски програми и фондове за развитие;
• Използване на граничното положение;
• Трансгранично сътрудничество;
• Развитие на неправителствен сектор;
• Контакти с други общини в страната и чужбина;
• Богат културен живот;
• Обновяване и изграждане на МТБ;
• Увеличаване броя на МСП и нови пазари;
• Използване на фондове – донорски и на предприсъединителни програми на ЕС;
• Ефективно използване на запасите на облицовъчни и кариерни материали;
• Подобряване състоянието на околната среда;
• Подобряване управлението на отпадъците;
• Подобряване на въздуха чрез залесяване;
• Цифровизация при вече наличната връзка на гр.Средец с гр.Бургас с оптичен
кабел;
• Използване на преминаващия газопровод и нефтопровод;
• Използване на граничното положение;
• Изграждане на КПП;
• Трансгранично сътрудничество;
• Построяване на общинска автогара;
• Подобряване уличните настилки в населените места;
• Провеждане на отгледни и санитарни лесо-културни мероприятия;
• Разкриване на нови специалности в образованието;
• Подобряване на здравното обслужване;
• Използване на наличния свободен сграден фонд за социални дейности;
• Развитие на неправителствен сектор;
• Контакти с други общини;
• Осигуряване на заетост чрез разширяване на производства и създаване на нови
такива;
План за развитие на Община Средец
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Демографски срив;
Пасивна нагласа към опазване на КИН;
Бракониерство;
Разрушаване на пътната мрежа;
Липса на обществена заинтересованост и изолация;
Горски пожари;
Заграбване от ромите на държавен горски фонд;
Суша;
Спад на доходите;
Въвеждане на квоти и ограничения за европейските и други пазари;
Увеличаване делът на безработните и социално слабите;
Намаляване на общообразователното равнище;
Унищожаване на културно-исторически обекти;
Негативна нагласа към опазване на околната среда;

SWOT анализ – коментар
I. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И
РЕСУРСИ
1.
Благоприятно географско и транспортно положение в региона
– Община Средец граничи с 6 общини от Бургаска и Ямболска област и с
Република Турция; близост до международно летище, пристанище, жп гара и
до голям икономически център и Черно море.
слабост – периферност, слабо развита южна планинска и
полупланинска част на Общината;
възможности - междуобщински връзки; междуобластни връзки с
Ямболска област; междурегионални връзки с Южен Централен регион;
трансгранично сътрудничество с Република Турция;
заплахи – засилване на изостаналостта в южната част на Общината;
2.
Разнообразие от природни условия и ресурси – планински,
полупланински, равнинни райони;
възможности – разнообразно селскостопанско производство –
земеделие и животновъдство; развитие на туризъм и рекреация; екологично
ориентирани дейности;
заплахи – безводие, продължително и сухо лято;
3. Значителни площи плодородна обработваема земя с качествена и
разнообразна почвена покривка - по-голям относителен дял на
обработваемата земя от средното за страната
възможности - производство на разнообразна и специализирана
земеделска продукция; неравномерно развита хидрографска мрежа, маловодие
слабост - непълноценно използване на обработваемата земя - увеличава
се делът на незасетите площи, амортизирани и разрушени хидромелиоративни
мрежи и съоръжения, недостатъчни растителни защитни пояси и залесявания
в равнинната част, нарушена структура на земеползването чрез раздробяване,
невъзможност за прилагане на модерно обработване на земята
заплаха - намаляване на дела на обработваната земя и разрушаване на
структурата на земеползването чрез прекалено раздробяване на имотите;
безводие, засушавания
4. Богати нерудни полезни изкопаеми – андезит, глини, мрамор,
габро, гранит, пясък, варовици - суровинна база за производство на
строителни материали;
възможности - развитие на производството на основни строителни
материали; ефективно използване на запасите на облицовъчни и кариерни
материали;
План за развитие на Община Средец
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слабост – липса на рудни полезни изкопаеми и енергийни източници зависимост от внос;
5. Екологичен баланс – в Общината няма сериозни замърсители.
слабост – наличие на замърсени терени с БО;
6. Изключително богато биоразнообразие
силна страна – голямо разнообразие на билки, гъби, диви плодове,
дивеч; гори – голяма лесистост;
слабост - защитените територии в Общината са скромно представени;
възможности - увеличаване на техния обхват чрез проучване и
обявяване на нови защитени територии в планинската част; увеличаване на
лесистостта чрез залесяване в и край населените места;
7. Живи традиции, автентичен фолклор, множество паметници на
културата и забележителни местности - археологически и архитектурни
обекти от различни епохи, Деултум, Буковски манастир, съхранени културни
традиции.
възможности - включване на културно-историческото наследство в
съвременния културен и икономически живот;
слабост - културно-историческото наследство не е достатъчно
проучено,в лошо състояние е, не е социализирано, не се полагат достатъчно
грижи за поддържане на паметниците и културните институции, липсват
средства и механизми;
заплаха - пренебрегване на грижите за природното и културноисторическото наследство поради липса на достатъчно ресурси за
поддържането им.
II. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
1. Завършени процеси на преструктуриране и приватизация в
икономиката на Общината – изградени индустриални мощности,
специализация в определени отрасли на икономиката; териториална
концентрация на промишлеността в оста гр.Средец – с. Дебелт
слабости –
•
закриване на производства в отделни сектори - текстилно
производство - висок е делът на изградени, но неработещи и вече
амортизирани производствени мощности;
•
остарели технологии на производство, амортизирани съоръжения,
непълноценно
работят
много
промишлени
предприятия,
ниска
конкурентоспособност, липсват иновации;
•
ликвидирани промишлени дейности в цеховете в малките
населени места;
План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.
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•
ограничени местни и външни финансови ресурси, ограничен
достъп до информация /пазарна и технологична/, липса на институции за
разпространение на пазарна и финансова информация и консултиране и за
насърчаване на бизнес контактите;
заплаха - по-нататъшно продължаване на спада в производството и
закриване на производствени предприятия; липса на пазари;
възможности - създаване на технологични паркове като основа на ново
икономическо развитие съвместно с учебните заведения от гр.Бургас;
2. Множество малки и средни предприятия – в Общината има
регистрирани 345 фирми /2003 год. /
слабости – малките предприятия нямат достатъчно сериозен принос в
общинската икономика; ограничени пазари; малките и средни предприятия не
са обхванати в технологичен цикъл помежду си; липса на предприемачески
интерес от страна на производители;
заплаха - бързо отпадане на малки средни предприятия поради
ограничена
конкурентоспособност;
засилване
на
икономическата
изостаналост в периферните части на Общината и задълбочаване на
вътрешнообщинските различия; неизползване на съществуващи възможности,
ограничаване на иновациите.
възможности - използване на средства от структурните и кохезионния
фонд и програми на Европейския съюз; увеличаване броя на МСП и нови
пазари;
3.
Наличие на традиции и благоприятни условия за развитие на
селскостопанско стопанство – наличие на Научно звено в селското
стопанство, Браншова организация на млекопроизводителите, Център за
аграрна информация и консултации, значителен ресурс от обработваема земя;
слабости• силно разпокъсана земеделска земя; липса на тържища и борса;
амортизирани трайни насаждения; броят на селскостопанските животни е
намалял няколкократно;
• занижен е санитарният контрол, липсва селекция и внасяне на
устойчиви породи, няма ориентираност към пазарна реализация;
• амортизирани са и не работят по-голямата част преработвателни
предприятия за млекопреработване, загубени са външни пазари за фирмите от
преработващата индустрия, липсва технологично обновяване;
• недостатъчно са организирани, информирани и защитени
производителите в селското стопанство, търговците експлоатират
неоснователно производителите, ограничен е достъпът до пазарна и
технологична информация, затруднен е достъпът до преференциални кредити;
• ефективността на селскостопанското производство се снижава от
раздробеността на земята при липсата на реален пазар на земята, разпадането
План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.
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на напоителните съоръжения и липсата на поливни площи, липсата на
ефективни структури за организация на производството, снабдяването и
маркетинговите дейности;
заплахи – трайна тенденция на спад в селското стопанство; евтин внос,
засилване на конкурентния натиск върху селското стопанство, ограничен
достъп до пазари; липса на технологично обновяване и модернизация;
възможност – разнообразно земеделие, вкл. биологично земеделие;
затваряне на цикъла селскостопанско производство – преработваща
индустрия; създаване на тържища и борси; Европейски структурни фондове,
близки и достъупни пазари /Черно море и Република Турция/, експортноориентирани сектори на растениевъдството и появата на висококачествени и
конкурентноспособни на европейския пазар продукти;
4.
Традиции в горско стопанство – гори
предназначение; ловно богатство; риболов
заплахи – бракониерство;
слабост – лоша противопожарна структура на горите;

със

стопанско

5.
Значителен рекреационно-туристически потенциал - развит
международен ловен туризъм;
слабости – неекспонирано, неконсервирано и несоциализирано
културно-историческо наследство; недостатъчна туристическа МТБ;
възможности - развитие на разнообразни видове и форми на туризъм
чрез използване на културно-историческото наследство и разнообразните
природни ресурси;
заплаха - неоползотворяване на съществуващия потенциал,
неефективни инвестиции;
III. СОЦИАЛНА СФЕРА
1. Застаряване и намаляване на населението
заплаха - демографски срив и обезлюдяване на значителна част от
територията;
слабост – влошена възрастова структура; много населени места с малък
брой население; сравнително висок относилен дял на население в над
трудоспособна възраст; обезлюдяване на голяма част от селата;
2. Наличие на квалифицирани кадри
възможности - включване на квалифицираните кадри в нови
производства;
слабост - липса на предприемаческа култура, знания и умения в
пазарни условия;
План за развитие на Община Средец
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3.Висока степен на безработица
слабост - сред безработните е най-висок делът на неквалифицираните
лица;
заплахи - спад в качеството на човешките ресурси и намаляване на
общото образователно равнище на част от населението поради нисък
социален статус; увеличаване на дела на безработните и социално слабите;
засилване на емиграцията на активно население към други общини;
възможности – прилагане на активни мерки в областта на заетостта;
4. Системата на здравеопазването е обезпечена с достатъчно здравни
заведения и болнични легла
слабости - в условията на стартирала здравна реформа остават
необхванати от лекарски практики много от социално слабите слоеве и села;
няма оборудвани кабинети за практиките в малките населени места;
заплаха - да останат извън системата на качествена здравна помощ
слоеве от социално слабото население;
5.Образование
слабости - в системата на образованието не са обхванати всички деца в
Общината; броят на децата в една паралелка намалява; материалната база е в
състояние да поеме потребностите на образованието, но е остаряла и не
достигат средства за ремонти;
заплаха - по-нататъшно намаляване на децата в системата на
образованието не само поради демографската криза, но и поради
икономическите затруднения на бедното население; пустеещи сгради;
6. Системата на културата - наличие на културни институции и обекти
– читалища, музеи, паметници на културата;
възможности - развитие на традициите и издигане на ролята на
Общината като културен център с регионално значение;
слабости - недостатъчни са заделените средства за тяхното поддържане
и ефикасно функциониране;
заплаха - физическо деградиране на обектите и занемаряване на
културната дейност;
IV. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1.
Изградена инфраструктура на територията на Общината –
наличие на пътна мрежа до населените места в Общината, свободен сграден
фонд, училищна спортно-техническа база;
възможности - да се използва преминаващия магистрален
нефтопровод - предпоставка за устойчиво развитие и възпроизводство на
План за развитие на Община Средец
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околната среда;
слабости - непълно усвояване на възможностите, които предоставя
добре развитата инфраструктура;
заплаха - неизпълнение или забавяне на национални и регионални
инвестиционни проекти в инфраструктурата, важни за развитието на
Общината;
2. Пътна мрежа до всички населени места
слабости - локалната пътна мрежа не е добре развита и поддържана в
планинската част на Общината и ограничава възможностите за придвижване в
зимни условия;
заплаха - продължаваща депопулация и възможно заличаване на
населени места поради несъответстващи на съвременните изисквания условия
на живот и лошо качество на пътищата;
слабости - липсата на бърза транспортна връзка до Бургас
/произтичаща от лоша инфраструктура несъобразена с трафика/- ограничава
използването на потенциала на Общината;
3. Водоснабдяване и канализация слабости - амортизирани, морално остарели и недоизградени мрежи и
съоръжения; макар че повечето села са водоснабдени, някои от тях са с режим
на водоползване; сериозно изостава изграждането на канализационни системи
и пречиствателни съоръжения, особено в селата;
заплаха – влошаване качеството на подпочвените води и
водоприемниците;
4. Съобщителна мрежа – слабо развита
слабости - дефицити на съобщителната система в планинската част на
Общината;
Възможности - цифровизация и рязко подобряване на съобщителните
услуги в Общината – “влизане в информационното общество”
5.Добре развита мрежа от населени места –
централно и преимуществено разположение на силно развития общински
център на границата на двете различни природостопански структури –
планина и равнина, степента на урбанизация е под средната за страната;
възможности - формиране на балансирана система от населени места и
развитие на нови връзки между града и селото
6. Запазена традиционната връзка между града и селото.
Собствеността на земя и сграден фонд в селата и поддържаната традиция на
натурално производство осигуряват, макар и на ниско ниво, качество на
живот и защита срещу сътресенията от висока безработица и ниски доходи.
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възможности - трансформиране на сегашната база за натурално
производство в пълноценна база за рекреация и двойствено градско-селско
обитаване;
слабости - оживените връзки между града и селото, познати от
близкото минало и изразяващи се в активни трудови и културно-битови
пътувания, сега са силно ограничени;
7.Амортизирана физическа среда в населените места –
слабости – недобро развито благоустройство и инфраструктура,
амортизирани сградни фондове в производствените зони, в жилищните зони,
незавършено строителство на здравни, спортни и културни обекти, остаряла и
неактуална планова основа на населените места. Замърсени терени около
населените места, липсват пречиствателни съоръжения;
заплаха – невъзможност да се съхрани благоустройството,
инфраструктурните мрежи и естетическия вид на населените места;
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ВИЗИЯ, РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП, ОСНОВНА ЦЕЛ
НА ОБЩИНАТА

Ïðåâðúùàíå íà îáùèíà Ñðåäåö â êîíêóðåíòíîñïîñîáíà îáùèíà â Áóðãàñêè ðåãèîí
ñ âèñîêî êà÷åñòâî íà æèâîò è óòâúðäåíà ïîçèöèÿ êàòî þæíà ãðàíèöà íà ÅÑ.

Òåðèòîðèàëíî-áàëàíñèðàí èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ, èçãðàæäàíå íà ìîäåë íà
æèâîò, áèçíåñ, êóëòóðà, îáðàçîâàíèå è îòäèõ, îáåäèíÿâàéêè õàðìîíè÷íîòî èçïîëçâàíå
íà âñè÷êè äàäåíîñòè íà îáùèíà Ñðåäåö è îáëàñòíèÿ öåíòúð Áóðãàñ.

Уñòîé÷èâîòî áàëàíñèðàíî ðàçâèòèå ÷ðåç íàñúð÷àâàíå íà òóðèçìà è âèñîêèòå
òåõíîëîãèè â ïðîìèøëåíîñòòà, ñåëñêîòî è ãîðñêî ñòîïàíñòâî. Áàëàíñèðàíîòî îòíîøåíèå
ìåæäó óðáàíèçàöèÿòà è åêîëîãè÷íèòå óñëîâèÿ ùå äîâåäå äî ïîñòèãàíåòî /èëè ïîíå
äîáëèæàâàíå/ íà âèçèÿòà íà Îáùèíàòà. Â òîçè àсïåêò îñíîâíèÿò àêöåíò ïàäà âúðõó
èêîíîìè÷íîòî èçïîëçâàíå íà ïðèðîäíèòå ðåñóðñè, îïàçâàíå íà áèîðàçíîîáðàçèåòî è
èíòåãðàöèÿ íà âñè÷êè ñîöèàëíè, èêîíîìè÷åñêè è åêîëîãè÷íè óñëîâèÿ.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ,
ПОДЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ
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I. Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез
създаване на благоприятни условия и подходяща бизнес среда.
I.1. Стимулиране създаването и развитието на малки и средни
предприятия и подпомагане на съществуващите с цел повишаване на
тяхната конкурентоспособност и разнообразяване на селската икономика,
за развитието на нови иновационни дейности. Приобщаване на бизнеса към
проблемите на регионалното и местно развитие.
І.1.1. Приобщаване на бизнеса към проблемите на местното и
регионално равитие;
І.1.2. Стимулиране на нови производства;
І.1.3. Насърчаване създаването и развитието на МСП и реализацията на
техните проекти в приоритетни области на икономическото развитие на
общината;
I.2. Подпомагане развитието на селското стопанство и горския
сектор, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, развитие на
алтернативни форми на земеделие и добавяне на стойност към първичните
земеделски и горски продукти.
І.2.1. Балансирано управление на горите;
І.2.2. Развитие на биологично земеделие и агролесовъдство;
I.3. Активизиране и задълбочаване на международното и
трансграничното сътрудничество. Привличане на вътрешни и външни
инвестиции;
I.3.1. Културен обмен с Републики Турция, Румъния, и Сърбия
I.3.2. Участие в разработване на съвместни проекти
I.3.3. Побратимяване на Община Средец със сходни общини
I.3.4. Съвместни инициативи за обмен на информации и идеи
I.3.5. Разработване на проекти по програми на ЕС
I.4. Насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм
– селски, аграрен, културен, ловен и др. като се използва потенциала на
Черноморието.
I.4.1. Формиране на местен туристически продукт;
I.4.2. Подобряване маркетинга на туристическия продукт в общината,
количеството и качеството на издаваните рекламно-информационни
материали;
I.4.3. Възстановяване, развитие и промоция на културно-историческото
наследство, традициите, фолклора и спорта на общината;
I.4.4. Съхраняване на историческото наследство
I.4.5. Използване на потенциала на Черноморието и съществуващото
туристическо развитие /пазар за привличане на посетители в общината/;
I.4.6. Рекламна кампания за популяризиране туристическия потенциал
План за развитие на Община Средец
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на община Средец
I.4.7. Опазване и промоция на материалната и духовна култура на
населението;
II Опазване и подобряване качеството на околната среда и създаване на
подходяща инфраструктура, допринасяща развитието на бизнеса и
подобряване качеството на живот.
II.1. Подобряване управлението на отпадъците в общината.
II.2. Запазване на екологичния баланс и опазване на
биоразнообразието.
II.3. Рехабилитация на пътната мрежа в общината.
II.4. Водоснабдяване на част от населените места и
рехабилитация на съществуващата, остаряла водопреносна мрежа.
Изграждане на канализационна мрежа.
II.5.
Увеличаване
плътността
и
качеството
в
телекомуникацията и цифровизацията на общината и използване на оптични
технологии, използване на възобновяеми енергийни източници.
ІІ.6. Подкрепа на екологосъобразни производства и технологии;
III. Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на
подобрена институционална среда.
III.1. Автоматизиране на дейностите, чрез създаване на еобщина.
III.2. Внедряване на съвременни компютърни технологии.
III.3. Систематично обучение и повишаване квалификацията на
служителите.
III.4. Развитие на партньорство между граждани и местна
власт.
IV. Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на
социалните различия.
IV.1.Създаване на условия адекватни на съвременните изисквания
за образование и възпитание на децата.
IV.1.1. Подобряване на съществуващата МТБ
IV.1.2. Квалификация на кадрите
ІV.2 Създаване на условия за задържане на младите хора в
общината и на условия за реализацията им.
ІV.2.1. Борба с младежката безработица чрез програми за
професионална ориентация;
IV.3. Намаляване на трайната безработица и прилагане на
План за развитие на Община Средец
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специални мерки и програми за хора в неравностойно положение и
доизграждане модел на мултиетническо общество.
ІV.3.1 Намаляване на трайната безработица чрез програми за
професионално обучение и прилагане на активни мерки за заетост;
IV.3.2. Интеграция на малцинствените етнически групи към
гражданскато общество на община Средец;
IV.3.3. Разработване на система за координация и взаимодействие с
неправителствени организации по етнически признак, на местно, национално
и международно ниво;
IV.4. Подобряване на съществуващата материално-техническа
база и структура на образованието, здравеопазването, социалните услуги,
културата и спорта и тяхното усъвършенстване в съотвествие с
националните и европейски стандарти.
IV.4.1. Подобряване на съществуващата МТБ
IV.4.2. Квалификация на кадрите
IV.4.3. Масовизация на информационните технологии в културната
сфера
ІV.4.4 Обогатяване на дейността в посока надграждане и привеждане на
предлаганите социални услуги в съответствие с европейските и световни
стандарти и модели с цел максимално и добро обслужване на населението и
осигуряване на достойно съществуване.
ІV.4.5. Разширяване на дейността и капацитета на Домашен социален
патронаж и обхващане на други населени места в общината.
ІV.4.6. Подобряване на съществуващата структура на здравеопазване
(болнично и доболнично) и нейното усъвършенстване в съответствие с
националните, европейски и световни стандарти за добра медицинска
практика, с цел максимално добро здравно обслужване и грижи за
населението на общината
ІV.4.7. Осигуряване на здравно обслужване с определени стандарти и
доказана ефективност.
ІV.4.8. Подобряване на общественото здраве чрез система от стимули за
повишаване на обществената и лична отговорност за формиране на нова
здравна култура на базата на ясни правила и отговорности на пациента.
ІV.4.9. Ключово понятие е здравната сигурност на нацията като система
от норми за дейности, отношения и стил на живот, гарантиращи
равноспоставеност по отношение здравето, трудоспособността и активното
дълголетие на гражданите.
ІV.4.10. Изграждане на единна информационна система за проучване
мнението на пациентите за здравното обслужване, позволяващо да се направи
обективен управленски анализ за адекватна реакция.
ІV.4.11. Подобряване координацията на личния лекар със системата на
спешната медицинска помощ, специализираната извънболнична и болнична
помощ.
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2007 - 2013г.

- 20 -

ІV.4.12. Формиране на нови професионални, организационни и
управленски компетентности в здравеопазването.
ІV.4.13. Изграждане на система за ефективен публичен контрол на
здравеопазната реформа в Общината и за целесъобразно изразходване на
средствата за задължителното здравно осигуряване.
IV.4.14. Опазване и промоция на културно-историческото наследство,
развитие на традициите в областта на културата, музейното дело и спорта
IV.4.15.Актуална промоция на Община Средец – адекватна на новата ù
визия;
IV.4.16. Опазване и съхраняване на културно-историческите паметници
– основа за развитие на туризма
IV.4.17. Развитие на спортните клубове и масовия спорт;
IV.4.18. Утвърждаване ролята на читалищата и библиотеките като
културно-информационни центрове;
IV.4.19. Интегриране на подрастващото поколение към богатата
фолклорна и спортна традиция на Средецкия край;
IV.4.20. Опазване и промоция на материалната и духовната култура на
населението. Развитие на традициите в областта на културата, музейното дело
и спорта.
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ГЕОГРАФСКО

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Община Средец се намира в югоизточна България, в югозападната част
на Бургаска област. На север граничи с Община Карнобат и Камено, на изток
със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на юг с
Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска област.
Северните и северозападните райони на Общината са равнинни, а южните са
планински, главно покрити с широколистни гори и пасища. Южната част на
Общината попада в граничната зона. Нейното развитие е било затруднено до
1990г. в резултат на ограничения достъп до тези територии.
Община Средец е една от най-големите териториално-административни
единици в страната с площ 1146 кв.км. Това съставлява 14,84 % от територията
на Бургаска област и 1% от територията на България. В нея са разположени 33
населени места, от които 1 град и 32 села.
През Общината преминават важни транспортни пътища с регионално и
международно значение: Бургас - Средец - Ямбол, Бургас - Средец - Елхово
транспортни връзки с Малко Търново - Истанбул, Босна - Царево /южно
Черноморие/.
Общината е в непосредствена близост до областния център – град
Бургас, който е четвърти по големина град в България. Град Бургас е важен и
перспективен транспортен център по оста Черно море - Адриатика,
представляваща част от европейската транспортна мрежа. В гр.Бургас са
разположени основните транспортни инфраструктурни възли - международно
летище; пристанище Бургас; ЖП гара и две автогари. Това определя
зависимостта на Община Средец от гр.Бургас и тесните и връзки с него.
ª

ª
ª
ª
ª
ª

ИЗВОДИ
Община Средец е разположена в югоизточна България и е с
изключително благоприятно географско положение поради близостта си до
международно летище – Летище Бургас е на разстояние 40 км, найголямото българско пристанище – Пристанище Бургас е на разстояние 30
км и жп гара – Бургас – на 30 км от Община Средец;
Това е една от най-големите по площ общини в България – заема
територия 1146 кв.км - 1% от територията на страната;
Съставена е от 33 населени места с център гр.Средец;
Най-голямото село (над 1000 жители) е с. Дебелт;
Общината е в непосредствена близост до областния център Бургас –
разстоянието гр.Бургас – гр.Средец е 30 км;
Важен кръстопът на три региона: Южното Черноморско крайбрежие;
Южен централен район; Република Турция.
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ª

Южната граница на Общината съвпада с държавната граница на
Република България с Република Турция. Тя има в момента ограничено
стопанско значение.

ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
Релеф

Община Средец попада в следните физико-географски единици :
1. Южнобългарска провинция
1.1 Тракийско-странджанска област
1.1.1 Сакаро-странджанска подобласт
1.1.2 Южно-причерноморска подобласт
Релефът е дребно и средно хълмист и на места вълнисто равнинен,
нарязан от плавно очертана речно долова мрежа, която е насочена към
Бургаската низина и от там към Черно море.
Северната част на Община Средец обхваща южните части на Бургаската
низина. Равнинният характер на релефа на частта от Бургаската низина
благоприятствува използуването на комплексна механизация на селското
стопанство, изграждането на първокласна инфраструктура, висока степен на
благоустрояване на населените места и др.
Южните части на Общината включват северозападните разклонения на
Странджа планина. Тя е гранична, като по-голяма част от нея се намира на
турска територия. Най-високият и връх е Махияда /1027/м, който попада в
турския дял на планината. Българската част на Странджа планина
представлява хълмиста земя, планинската част на която е със силно ерозиран
релеф, разчленен от гъста долинна мрежа. Тази особеност на релефа
затруднява строителството на пътища и дава отражение върху характера на
възникналите тук селища.
Природо-географските условия в района се определят от специфичния
характер на Странджа планина. Разнообразието на странджанския релеф –
заоблени и полегати склонове обуславя и разнообразието на ландшафта. За
района е характерен плоскоридовия и хълмист релеф с надморска височина от
30 до 630м надморска височина.

Кл и м а т

Според климатичното райониране на България територията на Община
Средец попада в континентално-средиземноморската климатична област и в
двете и подобласти: Черноморска климатична подобласт и Южнобългарска
климатична подобласт. Границата между двете подобласти приблизително е
линията с.Радойново - южно от град Средец - с.Драчево. Площите, които се
намират на север от тази линия попадат в климатичния район на Бургаската
низина от Черноморската климатична подобласт. Основната част от
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територията на Общината, намиращи се на юг от посочената по-горе линия
попадат в странджанския климатичен район на Южнобългарската климатична
подобласт.
Климатичните условия в района на Общината са твърде специфични:
пролетта е студена и влажна, лятото - сухо и горещо, есента е особено
продължителна, мека и топла, благоприятна за зреене на винени сортове грозде
и зеленчуци.
Климатичен район на Бургаската низина - Близостта до Черно море и
специфичните географски условия са основните фактори, които определят
характера на климата на територията. Средните годишни температури са повисоки от тези за страната /за Средец – 12.90С/. Средната януарска температура
в Средец е 2,70С. По високите зимни температури са благоприятни за
развитието на някои селскостопански култури.
През зимата средните месечни температури са положителни. При силни
застудявания обаче абсолютните минимални температури достигат 19 - 220С
под нулата. Снежната покривка има неустойчив характер и е със сравнително
малка средна дебелина. Първата снежна покривка се образува по-късно,
отколкото в другите части на страната /10-12 декември/, а последната изчезва
сравнително по-рано / 20-28 февруари /.
Валежите са недостатъчни. Годишната сума на валежите в Община
Средец е 649мм, при средно за страната 682мм. Разпределението на валежите е
неравномерно. Най-големи валежи има през късната есен. Като най-сух месец
се очертава август. Има условия за пролетни и летни засушавания.
Преобладаващите ветрове са източните, а след тях по интензивност
западните. Липсата на високи оградни планини, слабата залесеност в
конкретния район на Община Средец, както и близостта на морето обуславят
високите скорости на ветровете, което пък води до редица вредности.
Странджански климатичен район - Обхваща централните и южни части
от територията на Община Средец. Това е областта, през която минават голяма
част от средиземноморските циклони и в която свободно нахлуват студените
североизточни ветрове. Странджа планина се явява препятствие за
югозападните ветрове. Теренът тук е пресечен (особено в южната половина от
територията) и покрит с богата по състав и различна по продуктивност горска
растителност. Надморската височина варира от 150 до 700м н. в.
Зимата в района е топла, с чести и обилни валежи. Средната януарска
температура е 1-20С под нулата, но се случват и застудявания до минус 12140С, както и до минус 21-220С
Лятото е слънчево и доста сухо, но не е така горещо. Средните юлски
температури са 21-220С. При големи горещини максималните температури
достигат 34-360С, понякога до 40-410С. Високите температури обаче създават
условия за по-интензивна вертикално въздушна циркулация, която спомага за
разсейване на вредностите.
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Пролетта е по-студена от есента. Периодът с температура над 50С
настъпва около средата на март и продължава до края на ноември. Периодът с
температура над 100С започва от средата на април и завършва в края на
октомври. Температурната сума на периода над 100С е около 35000С /тази сума
за крайбрежието е 4 0000С/. Вегетационният период на растенията е по- къс.
Средният годишен валеж в северните части на района е между 650 и
800мм, а в южните 800 – 900мм. Зимните валежи надминават летните с около
10 – 12%.
Като се има в предвид горе изложените характеристики можем да
направим следните обобщения:
ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ
Средната годишна температура за Община Средец като цяло е 110-120С.
Зимата е сравнително мека, но поради липсата на ефикасна защита за
студените северни нахлувания понякога се появяват резки застудявания.
Средната януарска температура е 1-20С, но в района се наблюдават
застудявания от порядъка на 12-140С.
Лятото е слънчево и не така горещо, поради близостта със
Черноморският басейн. Средната юлска температура е от 220С до 230С. При
големите летни горещини температурите достигат 34-360С, като в по-ниските и
най-западните части имат и по-високи стойности.
Пролетта в сравнение с вътрешността на страната е по-хладна, а есента
по-топла. Средната априлска температура е 9,5-10,50С, а средната
октомврийска 13-140С, като за най-южните части те са с 0,5 до 10С по-ниски.
ВАЛЕЖЕН РЕЖИМ
Годишната сума на валежите се движи от 650мм за ниските части до
800мм за високите части на Общината. В целият район зимата е сезонът на
най-голямата валежна сума средно от 170 до 230мм, при 18 до 24 валежни дни.
Лятото в района е слънчево и доста сухо. През целия летен сезон в
района има средно 11 до 13 валежни дни със средно 140-150мм валеж, като поголямата част от него пада в началото на сезона. В края на сезона се оформи
ясно изразено засушаване - през август в целия район не пада повече от 25мм
валеж.
През пролетта най-големите валежи падат през март или май, а през
есента през ноември. Месечните валежни суми в района са по-големи през
есента отколкото през пролетта.
СНЕЖНА ПОКРИВКА
Височината на снежната покривка за района е около 10см, като за найюжните и крайгранични части тя достига до 20-25см, като 40-45% от валежите
са от сняг. Снежната покривка е тънка и сравнително непостоянна.
ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА
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Средната абсолютна влажност на въздуха в милибари за района
Общината е: януари - 6,0мб; април - 9,0мб; юли - 17,2мб и октомври - 11,6мб.
Средната годишна абсолютна влажност на въздуха е 11,2мб.
Средната относителна влажност на въздуха в проценти е: януари-83%,
април - 71%, юли - 62% и октомври - 77%, а средната годишна е 75%.
ВЕТРОВЕ
В района преобладаващи са северните и североизточните ветрове. Те
духат главно през зимния период и пренасят студени въздушни маси.
През пролетта и лятото преобладаващи са източните ветрове, а през
есента посоката на ветровете най- често е от юг.
Студените северни ветрове създават условия за образуването на
поледици по билните части, които причиняват повреди на насажденията и
културите.
От гледна точка на разгледаните климатични елементи за климата на
района, най-общо може да се каже следното:
1. Климатът
в
района
е
континентално-средиземноморски,
характеризиращ се със сравнително мека, но с възможни резки застудявания
зима. Лятото е сухо и горещо, като в неговият край се оформя трайно
засушаване. Пролетта е общо взето хладна, а есента сравнително топла.
2. В района се наблюдава общ недостиг на валежи и последващи летни
засушавания, особено за районите в северозападната част. Териториите на юг и
югоизток от река Факиийска се отличават с относително по-добра
влагозапасеност.
3. Районът се характеризира с ниска относителна и абсолютна въздушна
влажност, като по баланс на атмосферното овлажняване е отнесен към
засушлива зона с дефицит от 150-250 мм.

Водни ресурси

Хидрографската мрежа в района на Община Средец е неравномерно
развита. По-гъста и по-добре развита тя е в югоизточната и южната части на
Общината. В останалата част от района разнообразието на теренните форми не
е голямо, което обуславя и слабото развитие на хидрографската мрежа. Реките
и доловете на територията на Общината имат променлив воден режим. През
засушливите сезони те почти пресъхват. Максималните водни количества
съвпадат с валежните есенни, зимни и раннопролетни дъждовни периоди.
Надлъжните профили на реките и доловете, образуващи хидрографската мрежа
на района са с малки наклони, особено в долната си част.
Свлачищата и срутванията в района са рядко явление. При поинтензивни и продължителни дъждове се създават условия за формиране на
повърхностен воден отток, който може да изтича със значителна скорост. Така
формираните водни маси изпълват бързо доловете и реките и в редица случаи
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причиняват вреди на земеделските култури. Това е наложило построяването на
много диги в долните течения на реките Средецка и Факийска.
Изворите в района са в ограничено количество. Повечето от тях през
лятото пресъхват. С чувствителен и постоянен воден дебит са изворите на Бяла
река и Башдерменски дол.
Режимът на отока на реките е непостоянен и техните водни ресурси не
могат да се използуват пълноценно.
На територията на Община Средец са се оформили горните и средните
течения на реките Средецка и Факийска.
Река Средецка извира от Бакаджиците и тече в плитко речно корито през
Бургаската низина, влива се в езерото Мандра. В горното си течение носи
името Стара река и има съвсем малка долина. След като приеме първият си
приток р. Чекманска, реката навлиза в хълмиста област, в която образува
меандри. Долината и в тази част е все още тясна с полегати брегове и малък
наклон. Този участък е известна с името Голяма река. Постепенно се
разширява и при с.Проход достига 400м. При гр.Средец реката отново
меандрира. След село Дебелт коритото и загубва естествените си очертания,
поради корекции на бреговете и извършени в процеса на строителство на
подобекти от изграждащата се инфраструктура на “Промет”АД с.Дебелт.
Дължината на реката е 69км. Водосборна площ 985км2. Среден годишен отток
при с.Проход 1.95м3/сек. С пълноводие през месец февруари и маловодие през
месеците август, септември и октомври.
Река Факийска събира водите си от северните склонове на Странджа
планина и тече в тясна долина. Също се влива в езерото Мандра. Режимът на
оттока е непостоянен и нейните водни ресурси не могат да се ползват
пълноценно. Река Факийска на места оформя красиви места за отдих и
риболов. Факийска река от граничното било на Странджа, западно от връх
Кервансарай е буйна и влачи наноси, защото тази част на планината е гола.
Наближавайки с.Факия долината се разширява и реката загубва поройният си
характер. Въпреки това речното корито често се затрупва от наносите от
поройните притоци – Олуджак, Белевренска река и Кондака. Реката е широка
средно 8 – 10м, а на места 20м, но има малка дълбочина. В местността Раков
дол е завирена за нуждите на “Промет”АД с.Дебелт. Дължина на реката 87 км.
Водосборната площ е 641км. Среден годишен отток при с.Зидарово – 4.84
м3/сек.
В 18 от населените места в Община Средец са събрани данни за
естествените водоизточници , които населението ползва при необходимост за
питейни нужди. Те наброяват 79.
Отличителна черта на Общината е маловодието.
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Геоложки строеж и петрографски състав

От геоложка гледна точка Странджа е младонагъната планина. Тя
представлява хълмист и силно ерозиран релеф, разчленен от гъста долинна
мрежа намиращ се в Сакаро-Странджанската зона, която е изградена през Юра,
Триас и Горна Креда.
В най-североизточната част на Общината съвсем малко са
разпространени пясъци, пясъчници и варовици от плиоцена.
Сенонът заема една значителна част от северната половина на
територията на Общината, очертана приблизително от линията Росеново,
северно от Пънчево, Бистрец, Кубадин. Той е от средиземноморски тип и е
представен от мергели, сред които са включени мощни задруги от андезитни
туфи. Срещат се и конгломерати. Мергелите са от типа на ветрилските.
Туренът и ценоманът в района на Община Средец са от
средиземноморски тип и се намират северозападно от Факийска река.
Ценоманът е представен от ръждиви пясъчници, които се сменят с глинестопесъчливи лиски и кристалинни варовици. Главно по тектонски причини
глинестите лиски са филитизирани. В Странджа туренът започва с
контгломерати, които нагоре постепенно преминават в пясъчници. Най-високо
се явяват тъмни глинесто-мергелни лиски, които се сменят с тънкослойни
пясъчници.
Юрата застъпена с варовици, аргилити и филити в районите на село
Богданово и село Варовник.
Триасът е представен от доломитни варовици в района на юг-югозапад
от с. Варовник и източно от село Граничар.
В землищата на селата Тракийци, Граничар и Кирово и около селата
Пънчево, Вълчаново и Бистрец са разположени палеозойски южнобългарски
гранити, които заемат сравнително най-голяма площ от територият на
Общината. На запад от тях са застъпени предимно ларамийски плутонити.
В южните крайгранични райони, на юг от село Г. Буково, село Факия и
на запад и юг от село Белеврен архая е представен от гнайси, амфиболити и
шисти.
В отделни и малки разкъсани петна по течението на Факийска река,
между селата Момина църква и Факия, протерозия е представен от
ултрабазични и базични магматици.
Кватернерните речни тераси по реките Голямата, Проходска, Средецка и
Факийска са изградени от чакъли, пясъци и глини.
Напукването и изветрянето на основните скали е различно. Най-силно са
изветрели мергелите, лиските и варовиците. Почвите, които те образуват са с
по-дебел слой скален рохляк и по-голямо плодородие. Дълбоки са почвите
образувани върху андезити и андезитови туфи на равни и полегати терени предимно в северната част на Общината. Палеозойският гранит и архаичните
гнайси и шисти са силно изветрели повърхностно и са напукани хоризонтално
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и вертикално. Образуваните върху тях почви са с по-голямо количество на
чакъл и пясък.

Почви

Съществуващите климатични особености, разнообразната геоложка
основа и формиралата се растителност са причина за образуване на
разнообразна почвена покривка.
Според почвено-географското райониране на България територията на
Общината попада към две подзони от Южнобългарската ксеротермална зона:
Среднобългарската подзона на канелени горски почви и смолници и
Южнобългарската подзона на плитки канелени горски почви.
Северната част на Общината, приблизително до линията Радойново –
Драка – Средец – Драчево - язовир Раков дол е отнесена към Бургаския район
от Бургаско – Странджанско - Черноморският район на Бургаско Странджанско - Черноморската провинция. Тази част от Общината съвпада в
границите си с Климатичният район на Бургаската низина и представлява
незначителна площ от общата площ на Общината. Останалата част от
територията на Общината попада в Странджанският район от РодопскоСтранджанската провинция.
Излужени канелени горски почви
Тези почви имат най-широко разпространяване и заемат почти цялата
площ ( 95,4% ) на Общината. Разпространени са по цялата територия с
изключение на най-северните и някои източни части.
Излужените канелени горски почви имат добре оформен и средно мощен
( 80-120см ) профил. В някои ниски и равни места той достига и до дълбочина
180-200см, а в полупланинските райони са развити и плитки с дълбочина до
35см канелени почви.
Хумусно-акумулативният хоризонт е тъмноканелено, до канелено-кафяв
добре оструктурен. Механичният му състав варира от глинесто-песъчлив,
който е преобладаващ до леко и средно песъчливо глинест. Съдържанието на
хумус е от 0,34%, като най-често почвите са средно богати до бедни на хумус.
Преходно-алувиалният хоризонт е добре изразен, с червено-кафяв,
кафяво-червен и по-рядко канелено-жълтеникав цвят. Той е плътен и има
буцестопризматична структура.
Водният режим на излужените канелени горски почви не е особено
благоприятен поради специфичното съчетание на климатичните и други
фактори в района. С най-тежък механичен състав са излужените канелени
почви развити върху андезити и варовици. Порьозността на тези почви е ниска,
поради което те са много плътни, а водопроницаемостта им е ниска. Това води
до тяхното преоблажняване, което от своя страна влошава аерацията им.
Върху излужените канелени горски почви растат високостъблени и
издънкови насаждения с разнообразен състав, като водещи в тях са дъбовете.
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Тези почви в съчетание с другите растежни условия създават благоприятни
условия за отглеждане на високопродуктивни насаждения от благун, зимен
дъб, цер и източен бук. Особено бедните почви от този подтип предлагат
условия за развитието на иглолистна и сухоустойчива широколистна
растителност.
Чернозем-смолници
Тези почви са разпространени на север от река Средецка предимно върху
равни до слабо наклонени терени. По-широко е разпространен подтипа излужена чернозем-смолница. В района между селата Загорци-СветлинаСуходол-Дюлево те преминават в карбонатни и типични, които се отличават от
излужените по това, че при тях карбонатите са съответно в целия профил или
това, че при тях карбонатите са съответно в целия профил или под 25-35см.
Върху относително високите части са се формирали каменовидни черноземсмолници, които осъществяват прехода към канелените почви.
Хумусно-карбонатни почви
Характерните за Странджа хумусно-карбонатни почви са червено до
черно оцветявани и без карбонатно съдържание. Те са развити върху варовици
и са с променлива мощност ( 20 - 80см ). По механичен състав те са леко до
средно песъчливо-глинести с различно съдържание на скелет. Тези почви са
рохки, като уплътняването им настъпва в преходният хоризонт. Значителна
част от тях са с добра порьозност, но имат неблагоприятен воден режим
поради малката мощност и голяма каменливост. По запасеността си с хумус са
средно до богато хумусни 11,05%.
Алувиални, алувиално-ливадни и алувиално-делувиални почви
Тези почви са с незначително разпространение на територията на
Общината – 193дка и са разположени предимно върху заливните тераси на
реките Средецка и Факийска.
Профилът на алувиалните почви се характеризира с наличието на
пластове различаващи се по механичен състав, плътност, цвят и дебелина.
Основната скала върху която са образувани са речни наноси.
Хумусният хоризонт е с дебелина от 10 до 40см, под който следват
незасегнати от почвообразуването алувиални наноси. Тези почви са глинестопесъчливи, рохки, проветриви, средно и слабо запасени с хумус и азот.

Растителност

В растително – географско отношение районът в който попада Община
Средец представлява продължение на Колхидската провинция, която обхваща
южното крайбрежие на Черно море от Кавказ до Странджа. Тук са се
образували трайни асоциации с някои основни видове на Странджанската
горска
растителност,
формирайки
отделна
естествено–историческа
самостоятелно обособена типова гора.
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В миналото районът на Странджанския край е бил покрит с гъсти
широколистни гори, но с течение на времето човекът значително е повлиял
върху растителния свят. Сега на мястото на някои горски екосистеми са
създадени агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали вторични
горски храстови и тревни екосистеми.
По-голяма част от запазените гори са изградени предимно от благун и
цер. Чистите благунови гори са разпространени най-често върху канелени
почви, а церовите върху смолници. Други представители на дървесната
растителност са зимния дъб, горунът, източен бук, бряст, явор, ясен, габър,
клен, липа, леска, върба, елша, и др. Подлесът е зает от хвойна, драка,
зеленика, глог, дива лоза, бръшлян. Почти навсякъде се срещат увивни
растения – гърбач, повет, хмел и др.
Понтийската растителност е представена от странджанския дъб,
зелениката, лавровишня, пирена и др.
Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения.
За тях предстои да се изготви кадастър и програма за устойчиво ползване.
В полупланинската част на Общината има богато биоразнообразие:
♦ Срещат се дъбови церови, липови, борови и габърови насаждения на
възраст от 29 до 60 години. Забележителни за района са дъбът “благун”и
единичните вековни букови дървета до с.Варовник и с.Долно Ябълково.
♦ Тревистият състав също е много разнообразен - диворастящи билки
като мащерка, маточина, жълт кантарион, бял равнец; детелина, здравец,
великденче, момина сълза и други. През месеците май и юни има и много
цветя като най-характерното е див божур.
♦ От храстовите видове се срещат трън, шипка, глог, дрян, драка и др.
♦ Богатото биоразнообразие е фактор за развитие на екотуризъм и
специализирани видове туризъм.

Животински свят

До сега пълна характеристика на животинския свят в Община Средец не
е правена, въпреки, че тук природата е съчетала специфичния климат с
подходящ релеф и растително разнообразие, като по този начин е създала
благоприятни екологични условия за развитие на богат животински свят в
района.
По-важните представители на животинския свят, които обитават
постоянно или временно територията на района са следните :
А. КЛАС БОЗАЙНИЦИ
1. Разряд чифтокопитни
∗ Благороден елен - до края на седемдесетте години неговото обитание
на територията е имало миграционен характер. От началото на осемдестте
години се забелязва трайност в местообитанията му. Основният запас е в
района на “Царево келеме“ и “Кабата“.
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∗ Сърна - повсеместно разпространена със запас под нормалния.
∗ Дива свиня - повсеместно разпространена с нормална гъстота.
2. Разряд зайцеподобни
∗ Заек - обитава участъка, като гъстотата му е незначителна, а
разпространението спорадично.
3. Разред гризачи
∗ Катерица - обитава предимно горските комплекси.
∗ Лалугер - разпространението му обхваща преди всичко работните и
пасищни земи.
∗ Полска мишка - повсеместно разпространена.
∗ Сив плъх - разпространението му е локализирано около постройките в
района и бреговите земи.
4. Разред хищници
∗ Вълк - наблюдават се единично преминаващи екземпляри.
∗ Чакал - повсеместно разпространен със значителна гъстота.
∗ Лисица - повсеместно разпространена.
∗ Дива котка - повсеместно разпространена.
∗ Белка - повсеместно разпространена. Придържа се към населените
места в каменливите райони.
∗ Златка - единични екземпляри обитават лесистите райони. Защитен
вид.
∗ Черен пор - повсеместно разпространен.
∗ Скитащи котки и кучета - в близост до населените места и крайпътни
ханчета.
Б. КЛАС ПТИЦИ
1. Разред кокошеви
∗ Колхидски фазан - обитават единични екземпляри в следствие
разселването на този вид в съседни райони.
∗ Яребица - единични ята обитават района, като се придържат към
обработваемите земи и окрайнината на гората.
∗ Кеклик - характерен вид за района.
∗ Пъдпъдък - гнезди в работните земи. Числеността му варира.
2. Разред дъждосвиррцови
∗ Горски бекак - среща се из целия район.
3. Разред гълъбови
∗ Гривяк - гнезди повсеместно в горските комплекси със значителна
гъстота.
∗ Гургулица - обитава повсеместно района.
∗ Гугутка - обитава района, като се придържа към културния ландшафт.
4. Разред нощни грабливи птици
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Защитени видове - с най-голямо разпространение са кукумявката и
горската улулица.
5. Разред дневни грабливи птици
Защитени видове
∗ Обикновен мишелов - повсеместно разпространен.
∗ Ястреб врабчар - с малка гъстота.
∗ Ястреб кокошкар - с малка гъстота
6. В района обитават различни представители от разредите пойни, чайки,
кълвачови, дългокраки. Повечето са защитени видове без ловностопанско
значение.
Наличието на голям брой щъркели от прелетните птици в Община
Средец е показател за чиста околна среда.
Край реките и заблатените места има представители на харпактикоидна
фауна – водна змия, смок, слепок, сухоземни и водни костенурки, а в реките риба.

Полезни изкопаеми

Община Средец разполага с богати запаси от нерудни изкопаеми - глина
скалнооблицовъчни материали, пясък, варовик и др. Залежите не са добре
проучени и използвани.
На територията на гр.Средец има 5 кариери. За функционирането им е
необходимо изготвяне на технико-експлоатационни проекти и ОВОС, съгласно
Закона за подземните богатства.
• Кариера за андезит “ Каменна река “ е отдадена на общинска
концесия;
• Кариера “Кариерата “ за глина;
• Кариера за скалнооблицовъчни материали “Вълчаново”/мрамор и
габро/;
• Находище “Божема “ в с.Сливово – гранит;
• Кариера за пясък в землището на с.Дебелт;
• Находище за добиване на варовик и производство на вар - с.Варовник
ИЗВОДИ
ª Голямото разнообразие и богатство на природни ресурси не е достатъчно
добре проучено и използвано;
ª От природните условия и ресурси съществено значение за формирането и
развитието на Общината играят природо-географско положение, горските
ресурси в Странджа и плодородните почви от южната част на Бургаската
низина;
ª Основните природни ресурси са почвените, агро-климатичните, известна
роля играят и пасищните тревни ресурси по склоновете и билата на
хълмистите възвишения, които, макар и немалки по площ, се ползват само
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ª
ª

ª
ª
ª
ª
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през пролетта и ранното лято, т.е. преди тяхното изгаряне през засушливите
месеци;
Водните речни и подпочвени ресурси са много ограничени и имат локално
значение. Те на места са баражирани в малки язовири и водоеми;
Териториите в югоизточната част на Общината попадат в буферната зона
на Природен парк “ Странджа “, местността “ Божура “ е определена за
рекреационна зона - това са най-преспективните места за развитие на
туризъм в Общината;
Общината има разнообразен релеф, в южната част на Общината той е
полупланински и планински – включва северните разклонения на Странджа
планина, а в северната – равнинен, обхваща части от Бургаската низина;
Богатите нерудни изкопаеми – глина, скалнооблицовъчни материали,
пясък, варовик и др. не са добре проучени и използвани;
Общината е с мек климат и голям брой слънчеви дни – попада в зоната с
умереноконтинентален и преходноконтинентален климат; най-източните й
части са под влиянието на черноморската климатична зона;
Продължителното и сухо лято през някои години застрашава
селскостопанското производство и причинява множество пожари в горите;
количеството на валежите е под средното за страната, неравномерно
разпределено по месеци;
Наличие на богато биоразнообразие; голямото разнообразие на билки, гъби
и диви плодове;
Богатство на разнообразни гори, дивеч и голямата лесиситост в южната
част на Общината;
Община Средец е екологично чиста Община със запазен екологичен
баланс;
Голямо разнообразие на почвите, което благоприятства почти всички
видове селскостопански култури;
Хидрографската мрежа е неравномерно развита – по-гъста е в южната част;
реките имат променлив воден режим и техните водни ресурси не могат да
се използват пълноценно; маловодието е отличителна черта на Общината;
Основните водни артерии в Общината са р.Средецка и р.Факийска, които
са с непостоянен воден режим;
ИКОНОМИЧЕСКО

Обща характеристика

РАЗВИТИЕ

На територията на Общината за 2000г. има регистрирани 337
икономически субекта, което е с около 10% по-малко от предходната година.
Общия брой на стопанските единици на територията на Общината се обуславя
както от общата икономическа обстановка в страната така и от човешкия
фактор. През 2002г. има 393 регистрирани икономически субекта което е
увеличение с 16% в сравнение с 2000г., но през 2003г. се наблюдава
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намаляване на регистрираните стопански единици ≈ с 14% /345бр./. С найголям относителен дял са субектите в сферата на търговията и услугите –
около 53% от всички регистрирани стопански единици на територията на
Общината. /Таблица 1/
По функционалната класификация на общините в Република България
Община Средец е от типа аграрно-промишлена. В този тип попадат 88 общини
в България, които са 32% от всички в страната.
Основно икономиката на Община Средец е съсредоточена в град Средец
и с.Дебелт. В случая гр.Средец като общински център изпълнява ролята на
център на зона на локална икономическа гравитация. Преобладаващата част от
активното население е заета в селско и горско стопанство – през 2003г. заетите
в земеделски стопанства са 34,8% от общия брой заети лица, като за същия
период заетите в промишлеността са 44,15%, при безработица от 20,24%. В
селата на Общината почти няма производство и основно хората там се
занимават с отглеждане на селскостопанска продукция с цел
самозадоволяване, а не реализация.
Снабдяването на производството на територията на Общината със
суровини е предимно от източници намиращи се извън границите на Община
Средец, което е в минус за производителите, а от там и за общинската
икономика. Основно предприятията занимаващи се с преработка на
селскостопанска продукция работят с местни суровини.
Реализирането на произведената продукция в Общината става основно
на нейната територия. Само една малка част от предприятията реализират част
от своята продукция в страната. Процентът на икономическите субекти, които
изнасят продукция извън страната е много малък. Като цяло липсата на пазари
в страната, а и в чужбина се явява фактор, който влияе пряко върху развитието
на производството в Община Средец. Производствените мощности в нито едно
производствено предприятие не работят в своя максимум, което води до загуби
за самото предприятие и оказва влияние върху броя на безработните в
Общината.
Следва да се подчертае, че една част от функциониращите в Общината
стопански единици принадлежат към икономически структури с данъчна
регистрация в други населени места. Това не позволява проследяването на
тенденциите в местната икономика.
Средната годишна работна заплата за Общината за 2003г. е
приблизително равна на средната за страната, която е 3 280лв. При увеличение
от 6% спрямо 2002г. за страната, ръстът на СГРЗ за Общината за същия период
е 5%. СГРЗ за Общината сравнена с тази на областния гр.Бургас е със 17% пониска през 2003г., което обуславя и миграционните процеси и застаряващото
население в Общината.В някой от отраслите в Общината средната работна
заплата сравнена с тази за страната е значително по-ниска. През 2003г. година
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най-добре е заплатен труда в сферата на здравеопазването и социалните
дейности, а най-ниска при хотелиерство и ресторантьорство.
През последните десет години развитието на пазара на труда в Общината
следва основните тенденции и процеси в развитието на икономиката на
страната - преструктуриране на отрасли и производства, приватизация,
ликвидация на неефективни производства и дейности, разкриване на нови.
Икономическо активното население за 2003г. на Община Средец е 6 908
души, от които заети общо са 5 106 души, разпределени по отрасли както
следва:
Графика 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ ПО ОТРАСЛИ
И БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА ЗА 2005г.
345

ОБЩО
Други дейност облслужващи обществото и личността

12
113

Здравеопазване и социални дейности
Образование

2
0

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес

8

290

Транспорт, складиране и съобщения

38
149

Хотели и ресторанти

27
137

Търговия,ремонт и техн.обсл. МПС,лични вещи и стоки за дома

183
7

Строителство

1035

149

24

Преработваща промишленост
Добивна промишленост

1
0

Рибно стопанство

1
0
33

Селско ловно и горско стопанство
0
заети лица
бр.

5106

9
32

2745

456
1000

2000

3000

4000

5000

6000

Всичко стопански единици

От Таблица 2 е видно, че най-голям брой са заетите лица в
микропредприятия с численост на персонала до 10 човека, а по отрасли на
икономиката в сектор”Търговия и услуги”.
Стимулирането на предприемачеството и развитието на частния бизнес
в Общината обуславят нарастването на средногодишния брой на заетите лица в
частния сектор. От 1997г. относителният им дял е преобладаващ в общата
съвкупност на заетите лица.
Наблюдава се устойчива тенденция на нарастване на заетите лица в
частния и намаляването им в обществения сектор. Необходимо е да се посочи,
че величината на намалението на заетите в обществения сектор не се
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компенсира с нарастването на лицата в частния сектор. Това налага развитие
на мерките за стимулиране на предприемачеството от една страна, а от друга
насърчаване на работодателите да разкриват нови работни места и да въвеждат
гъвкави форми на заетост.
Доминиращите
отрасли
на
територията
на
Общината
са
промишлеността, търговията и услугите, селско и горско стопанство, които
формират около 86% от реализираните приходи от дейността от общинската
икономика. Анализирането на общата динамика в развитието на общинската
икономика показва като цяло ръст в реализираните приходи от дейността с
около 41%, което е в резултат на активните иновационни процеси, въвеждане
на нови производства и технологии, по-пълно използване на производствените
мощности и нови пазари, както и на значителен ръст на инвестициите в
сферата на туризма.
Разпределението на стопанските единици в Община Средец според
крайния финансов резултат от дейността им през 2003 година е показано в
Таблица 3
В общинската икономика промишлеността заема значително голям дял.
От нея се формират приблизително 39% от общите приходи от дейността, и се
произвежда около 75% от бруто продукцията за Община Средец. В този
отрасъл се намират ≈ 7% от всички 345 стопански единици на територията на
Общината и около 72% от всички дълготрайни материални активи. Заетите
лица в отрасъла са около 50% от общо заетите лица в Общината за 2003г.
На територията на Община Средец няма структури които да насърчават
бизнес контактите.

ПРОМИШЛЕНОСТ
На територията на Община Средец са се развили и запазили следните
подотрасли
на
промишлеността:
хранителновкусова;
металолеене,
металообработване и производство на машини; производство на пластмасови
изделия; добивна промишленост. /Таблица 4/
С най-голям относителен дял от промишленото производство в
Общината са металолеене, металообработване, производство на машини и
химическата промишленост ( производство на пластмасови изделия ), които
формират над 83 % от цялата промишленост.

Металолеене, металообработване и производство на машини

В подотрасъла работят 4 предприятия с обща численост на персонала
около 900 души, но голяма част от тях не са жители на Общината.
Преобладава производството на горещовалцуван прокат от черни
метали, обработка на стомана и железни сплави и машиностроене.
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Най-важният икономически субект в този подотрасъл е “Промет
Стийл”АД в с.Дебелт със седалище гр.Бургас. Занимава се основно с
производството на горещовалцуван прокат от черни метали и обработка на
стомана и железни сплави. Достигане на пълния капацитет на прокатния стан
се очаква след построяване на добивни мощности – инсталация на
непрекъсната разливка на метала. Успоредно с това сеи предвижда разширение
на прокатния стан, чрез внедряване на линия за производство на катанка, което
ще даде възможност на “Промет Стийл”АД да разшири номенклатурата си.
Оборудването на завода е сравнително ново и съобразено с екологичните
изисквания (електрически пещи и др.). Заводът разполага с железопътна връзка
към вътрешността на страната. При успешни преговори с ръководството на
дружеството тази железопътна връзка би могла да се използва и от други
фирми, което ще ги улесни при подържане и създаване на нови пазари.
Броят на заетите в “Промет Стийл”АД към 01.03.2005г. е 825 души, с
обем обща продукцзия за 2004г. 282 853т. Заводът приключва финансовата
2004г. с печалба, след като за предходните 2002 и 2003г. отчита финансов
резултат – загуба.
Продукцията на “Промет Стийл”АД през 2001г. е сертифицирана по
TUF, БДС, ASTM, BS, DIN, а от 2004г. е регистрирана търговска марка с
международно свидетелство. Същата година дружеството е получило
комплексно разрешително №4 за екология. Фирмата притежава сертификат за
качество ISO 9001-1994.
В отрасъла машиностроене на територията на Община Средец работи
едно предприятие”Бриз”АД. Дружеството произвежда основно малогабаритна
техника за нуждите на селското и горско стопанство и сметосъбирачна
техника.”Бриз”АД притежава два национални лиценза и сертификат за
качество ISO 9001-2000. Продукцията на дружеството се реализира основно на
чуждия пазар /70%/. Политиката му за развитие е насочена към нови
производства и пазари.
Останалите предприятия от този подотрасъл се намират на територията
на град Средец.
Използването на производствените мощности е значително по-малко от
капацитетните възможности на предприятията.

Производство на пластмасови изделия

В тази област работят 3 предприятия с обща численост на персонала
около 650 души. Две от тези предприятия са на територията на град Средец и
едно на територията на с.Дебелт. И тук както и в подотрасъла металолеене,
металообработване и производство на машини част от заетите не са от
територията на Община Средец. Самата заетост се променя в значителен
размер според натоварването на производствените мощности. И тук не се
използва пълния им капацитет, като основна причина е липса на пазари.
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Основният представител на този подотрасъл са “Пластмасови
изделия”АД - град Средец. Предприятието съществува от 1973 година като
част от “Нефтохим”Бургас. От 1991 година окончателно излиза от състава му и
е регистрирано по ТЗ като ЕООД “Пластмасови изделия”. От 1996 година
предприятието е регистрирано като АД и е приватизирано.
Предприятието преработва полиетилен, полипропилен, полистирол и
пенополистирен. На база на екструзия, термоформоване, инжекционно
формоване, експандиране и конфекциониране и др. произвежда над 200
изделия, предназначени за промишлеността, селското стопанство,
строителството и бита. Дружеството разполага със съвременно и добре
поддържано технологично оборудване, като над 80 % от машините и
съоръженията са внос от Германия, Австрия, Италия, Холандия и Швеция.
Основните групи произвеждани изделия са:
• Термоформовани опаковки за еднократна употреба – за сокове, кафе,
кисело мляко, маргарин, хайвер, течен шоколад и др.хранителни продукти;
• Полипропиленови и полистиренови фолия за термоформоване;
• Полиетиленови фолия с общо и специално предназначение;
• Конфекционирани фолийни изделия за опаковъчната промишленост,
бита и търговията.
• Транспортни каси за плодове, зеленчуци, кисело мляко, риба, тестени
изделия, бира, безалкохолни напитки и др.
• Опаковки за бои, латекси, лепила и др.,разрешени и за хранителни
продуктил
През 2001г и 2003г изделията “ термоформовани опаковки за маслени
хранителни продукти”, “чашки 200 и 250 ml за сок и напитки”, “фолио за
термоформоване от полипропилен и полистирен” и “чашки за кафе-автомати”
са отличени със Златен медал и Диплом на Международните технически
панаири в гр.Пловдив.
В началото на 2005г. “Пластмасови изделия”пусна в експлоатация нова
технологична линия за предене на полипропиленови влакна – “Austrofil 4x2 PP
Monocolour”, производство на фирма “SML”– Австрия. Внедрен бе нов
продукт на българския пазар – полипропиленови влакна тип BCF – обемни,
непрекъснати влакна. На 25я Международен панаир на потребителски стоки и
технологии гр. Пловдив внедреният нов продукт е отличен със Златен медал и
Диплом.
Фирмата притежава: Сертификат № 368020 за одобрение на Системата за
управление на качеството ISO 9001:2000; Сертификат на световната
инициатива на предприятията от химическата промишленост “Responsible
Care”за непрекъснато подобряване на показателите в областта на здравето,
безопасността и околната среда.
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“Пластмасови изделия”АД извършва индивидуално изпълнение на
задълженията си по чл.11, ал.2 от ЗУО за оползотворяване на отпадъците от
опаковки.
Средният брой заети в “ Пластмасови изделия “ АД гр.Средец през 2004
година е 403 души, а общия обем продукция е 12 452 000лв. Предприятието
функционира върху собствени земи и сгради. Разполага с добра складова и
производствена база.
Търговската мрежа на дружеството обхваща цялата страна, като се
използват както директни продажби, така и канали за диструбиция, изграждане
на търговски обекти, фирмени складове и магазини. Освен на вътрешния
пазар”Пластмасови изделия”АД осъществява износ на свои изделия в Гърция,
Македония, Украйна, Швеция, Полша, Румъния.
На 60-тия международен технически панаир в гр.Пловдив„Пластмасови
изделия”АД бяха наградени с олличие за експонатът: чаша за кафе-автомат
(двупластова)
“Пластмасови изделия”АД работи за разширяване на производствените
възможности, за обновяване на оборудването и повишаване качеството на
продукцията. Финансовия им резултат за последните 4 години е положителен,
факт който говори за успешна приватизация и правилно формирана фирмена
политика.

Хранително-вкусова промишленост

През 2003г. са регистрирани 12 стопански единици в този отрасъл Почти
всички фирми са малки с до 10 души персонал, а формата на собственост е
изцяло частна.
Основно стопанските единици в този подотрасъл са свързани с
производството на хляб и хлебни изделия, алкохол и безалкохолни напитки, и
преработка на селскостопанската продукция.
С производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия се занимават 8
предприятия. От тях 5 са на територията на град Средец, а останалите са в
с.Зорница; с.Дюлево; с.Дебелт;
Най-голям производител на хляб и хлебни изделия в Общината
е”АГРОКОРН”ООД, където работят 32 души и реализира продукцията си
изцяло на територията на Община Средец.
В производството на алкохол и безалкохолни напитки са заети :
• две винарни - една в град Средец и една в с.Росеново;
• ЕТ “СИБИР”-гр.Средец и ЕТ “ДИТО-Станко Гюров”-с.Светлина производство на безалкохолни напитки
Винарната в с.Росеново - изба “Странджа – Шато - Росеново“ - АД
с.Росеново е с традиции в производството и изнася 99 % от своята продукция
основно в Русия и бившите ОНД страни. Тя произвежда висококачествени
вина и ракии, развива ловен и селски туризъм съчетан с дегустации.
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Средният брой заети в “Странджа-Шато-Росеново“-АД с.Росеново през
2004 година е 29 души, а общия обем продукция е 12 423тона.
С преработка на селскостопанска продукция са заети: една мандра в
с.Дебелт /производство на сирене и кисело мляко/; кланица-с.Дебелт; фуражен
цех-гр.Средец.
Дълготрайните материални активи в подотрасъла са намалели с спрямо
предходните години, както и относителния им дял в общата сума на ДМА.
Това се дължи не само на намалението на общия брой стопански единици, но и
на липса на по-значителни инвестиции в материални дълготрайни активи, и
малкият % реинвестирана печалба в съвременна техника и технологии.

Производство на облекло и други шивашки изделия

Броят на стопанските единици в този подотрасъл е намален в сравнение
с предходните години и към момента работи само едно предприятие. Две
предприятия работят инцидентно само при поръчки. В единственото
постоянно работещо предприятие”Лечева”ЕООД са заети 36 души на
постоянен договор, а сезонно заетите стигат до 70 души. Произвежда мъжко,
дамско и униформено работно облекло. За 2004г. са ушити 38 000бр. дамски
панталони за износ.
Дружеството работи по сключени договори за изпълнение на
обществени поръчки възложени от МО и МВР, както и от частни дружества
/”Шеле-екосервиз”Бургас,”Главбургасстрой”,”Славянка”и др/. Износ основно
се осъществява за Франция /униформи за карабинерите/.

Дървообработване и мебелна промишленост

На територията на Общината съществуват едва 2 предприятия в този
подотрасъл ( ТПК - Свобода и ЕТ “Злати - Стефан Марков“ ) с численост на
персонала около 28 души. ЕТ “Злати - Стефан Марков“ се занимава само с
дървообработване, а ТПК - Свобода с дървообработваща дейност и
производство на дограма и европалети. Производството на мебели се
осъществява само по поръчка на клиент.

Добивна промишленост

Община Средец разполага с богати запаси от нерудни изкопаеми - глина
скалнооблицовъчни материали, пясък, варовик и др. Залежите не са добре
проучени и използвани.
На територията на Община Средец има 5 кариери. За функционирането
им е необходимо изготвяне на технико-експлоатационни проекти и ОВОС,
съгласно Закона за подземните богатства.
• Кариера за андезит “ Каменна река “ е отдадена на общинска
концесия;
• Кариера “Кариерата “ за глина;
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• Кариера за скалнооблицовъчни материали “Вълчаново” / мрамор и
габро /;
• Находище “Божема “ в с.Сливово – гранит;
• Кариера за пясък в землището на с.Дебелт;
• Находище за добиване на варовик и производство на вар - с.Варовник
Находище”Божема”–с.Сливово за скалнооблицовъчни материали е
предоставно на концесия на”Геотехмин-консулт и инженеринг”ООД София
през 2004г.
В землището на гр.Средец са разработени две кариери:
•
Каменна кариера 92дка в местността”Дервишки път”-отдадена на
концесия на”Кариан”ООД гр.Средец.
•
Глинено находище 53дка в местността”Ходжевец”– в момента не
се стопанисва.
В планинската част на Общината /с.Варовник/ съществуват неизследвани
и неразработени находища на варовник и по тази причина не е ясно дали са от
стопанско значение за икономиката на Община Средец.
Дърводобивът на територията на Община Средец се организира и
контролира от ”Държавно лесничейство” гр.Средец и oсъществява в двете му
основни направления: промишлен дърводобив и за местното население.
Промишленият дърводобив се организира в 3 основни форми:
•
сечищна форма;
•
Закон за обществените поръчки;
•
Пряко договаряне с НУГ /за големи преработватели/.
Добитата продукция се реализира в страната и изнася основно в Гърция.
На територията на Общината няма цех за технологична обработка на
дървесината.
Средно годишния добив на дървесина е 36 000м3 лежаща маса в т.ч.
местно население около 10 000м3 /такса на корен/. Добивът се извършва от
частни лицензирани фирми.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Селското стопанство е един от основните отрасли на общинската
икономика.
Природоклиматичните условия са подходящи за развитието на двата
подотрасъла - растениевъдство и животновъдсво.
Общината заема 17% от земеделските територии на Бургаска област и
13% от горските територии на областта.
Обработваемата земя в Община Средец е 51 200 хектара, което е 15,48%
от обработваемата земя на Бургаска област в т.ч. 49200 ха. ниви. Данните в
Баланса за земята показват, че 73% от земеделските територии на Община
Средец са обработваеми земи.
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Процентът на пустеещите земи в Общината, спрямо обработваемата земя
е много висок-63%. Значително по-висок е този процент в полупланинската
част на Общината.
През последните години земеделските производители проявяват интерес
към алтернативните форми на земеделие - отглеждане на култивирани билки и
лекарствени растения.
Предвид на това, че района е екологично чист, предполага благоприятни
условия за развитие на биологично земеделие.
Възстановената земеделска земя е силно разпокъсана. /Таблица 5/
Земеделската земя от 62318 ха е обособена в 60463 имота със средна площ на
имот от 1 хек. като преобладават имотите с площ от 0,3 до 1 ха -28038 бр.
Раздробяването на земята създава проблеми при обработването и
отдаването под наем или аренда, което в крайна сметка води до неефективното
и използване.
Очаква се посредством законодателни мерки и пазарни механизми да се
създадат и поддържат уедрени земеделски имоти.
Пазарът на земята е слабо развит. Интереса е по-голям към земеделската
земя от полския район. Цената се движи от 80 до 150 лв/ дка.

Растениевъдство

Растениевъдството е основен подотрасъл. Преобладаващата посевната
площ се използва за отглеждане на зърнени култури, чийто относителен дял
варира- 83% през 2001г. до 61% през 2004г. с ясно изразена тенденция на
увеличаване на общото им производство от 21,58х.т. през 2001г., до 28,2х.т.
през 2004г. с изключение на 2003г., което е резултат от неблагоприятните
климатични условия и ниските изкупни цени през 2002г. /Таблица 6,Таблица 7/
Основните зърнени култури са пшеница и ечемик и по-малко ръж.
Относителния дял на реколтираните площи пшеница спрямо площите в ЮИРП
е 3,5%, а на ечемика е 4,9 %. /Таблица 8/
Производството от основните зърнени култури – пшеница и ечемик е
съответно 3% и 3,7% от производството на ЮИРП. /Таблица 9/
През последните три години се наблюдава трайна тенденция към
увеличаване на посевната площ. От 12300 ха за 2001г., през 2003г. достига
16499 ха с изключение на 2004г., посевната площ е 14938 ха, поради лошите
климатични условия през eсента на 2003г. и невъзможността да се извърши
сейтбата на традиционните за Общината есенници - пшеница и ечемик.
Застъпени технически култури в Общината са преди всичко маслодаен
слънчоглед и рапица. Няма ясно изразена тенденция по отношение на заетите
площи със слънчоглед - от 1310 хек. през 2001г., 2003 площите достигат 2717
ха. През 2004г. има спад в заетите площи със слънчоглед и са 82% от площите
през предходната година, и са 3,2 % от площите в ЮИРП, засяти със
слънчоглед.
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Наблюдава се тенденция на рязко увеличение на площите с етерично
маслени култури. От 170 хек. през 2001г. , 2003г. те заемат площ от 3904 ха,
като основна култура е кориандъра, който през 2003г. заема 90% от площите с
етерично-маслени култури. Има интерес и към атрактивни и нетипични за
района култури - лавандула, силибум и др. лекарствени растения.
Въпреки благоприятните климатични условия и близостта до основния
пазар за региона, гр.Бургас зеленчукопроизводството е слабо развито.
Зеленчуци, полско производство се отглеждат едва на 5 ха, преди всичко за
задоволяване нуждите на домакинствата. Незначителен е дела от
зеленчуковата продукция предназначена за пазара. Отглежданите зеленчукови
култури са домати, краставици, зеле, пипер, картофи, дини и пъпеши.
Оранжерийно производство на домати краставици и салати на площ от 1,5ха
има в гр.Средец, с.Дюлево и с.Дебелт.
Подходящи са условията за отглеждане на овощни насаждения, които
заемат едва 134 ха - сливи, ябълки и 5ха. новосъздадено крушево насаждение.
Най-голям дял заемат площите със сливи-71% от овощните насаждения. В
района има рязък спад на площите с овощни насаждения- бракувани, поради
изтекъл амортизационен срок или лошо стопанисване от частните стопани.
Лозовите насаждения заемат 1159 ха. Отглеждат се преди всичко лозявинени. В по-голямата си част лозовите насаждения са амортизирани.
Новосъздадени са 26 хек. Традициите в отрасъла, възможностите за
финансиране по програма САПАРД, наличните две винарски изби на
територията на Общината, са предпоставка за развитието на лозарството в
района.
Анализът на състоянието на растениевъдството в Община Средец
показва, че въпреки благоприятните почвено климатични условия, наличието
на голям ресурс обработваема земя, резултатите са незадоволителни. Не са
достигнати възможностите на Общината, поради неспазване на
агротехническите
мероприятия,
неизползване
на
потенциала
от
квалифицирани кадри, амортизирани трайни насаждения, липсват сдружения
на производителите в отрасъла, незадоволителна е връзката между наука и
производство.
Наличната земеделска техника в по-голямата си част е морално остаряла
и физически износена. Наблюдава се тенденция на непрекъснато намаляване
броя на селскостопанските машини. Поради финансови затруднения на
земеделските производители машинния парк години наред не е обновяван.
Съществуващите 25 язовира на територията на Община Средец дават
възможност за напояване на част от обработваемата земя с дъждовални
инсталации, в който начин на напояване в Общината има традиции.
Изградените поливни съоражения в землището на гр.Средец и
с.Радойново са разрушени.
На територията на Община Средец е регистрирано Сдружение за
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напояване –землище с.Момина Църква. В процес на регистрация е Сдружение
за напояване за землище с. Зорница.

Животновъдство

Животновъдството е вторият по значение подотрасъл в селското
стопанство за Община Средец.
Доброто зърнено-фуражно производство, наличието на пасища и ливади
благоприятствуват развитието на овцевъдството и месодайното говедовъдство.
Животновъдството в Общината се развива преди всичко в частния
сектор с изключение на говедовъдството. Наблюдава се тенденция на
увеличение на бройките отглеждани животни в говедодовъдството,
овцевъдството и свиневъдството. През 2004г. е увеличен броя на говедата с
5,9%, на овцете с 4,4%, на свинете с 12,4% в сравнение с предшествуващата.
Наблюдава се тенденция на спад при козите с 24% спрямо 2003г.
/Таблица 10/.
Общия брой говеда в Общината са 4,4% от общия брой говеда в ЮИРП,
овцете са 6,3 %, козите- 7%, свинете 6%. /Таблица 11/
Данните показват, че броя отглеждани животни през последните години
е далеч под възможностите на Общината и се влияе от два типа фактори:
-пазарни - високи цени на фуражите и ниски изкупни цени на
животинската продукция;
-технологични - в значителна част от фермите, животните се отлеждат
при неподходящи зоохигиенни условия и ниска степен на механизация на
производствените процеси.
Влошена е породната структура, вследствие на незадоволителна
развъдноподобрителна работа, пренебрегва се балансираното хранене. Всичко
това води до намаляване на продуктивността на животните. Годишния
млеконадой от крава е от 2200 – 3200 л.от крава и 40-50 литра от овца за
лактация. /Таблица 12 и Таблица 13/
В Общината преобладават дребните животновъдни стопанства. Над 85%
от стопанствата са разположени в населените места и са дворен тип.
Екологично чистата полупланинска част от Общината е подходяща за
развитие на биологично животновъдство.
От две години в Общината се развива птицевъдството в насока
консумативни яйца.
Голямото биоразнообразие и екологично чистия район са предпоставка
за производсво на екологично чисти пчелни продукти. През последните две
години се наблюдава тенденция на рязко увеличаване на пчелните семейства.
През 2004г. са регистрирани 5095 броя пчелни семейства и са два пъти повече
в сравнение с предходната.
На територията на Общината е изградена браншова организация на
млекопроизводителите, която прерастна в регионална. Същата подпомага
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млекопроизводителите при осигуряване на фуражи на приемливи цени и при
реализацията на млякото.
В Община Средец има условия благоприятстващи възстановяването и
развитието на животновъдството - подходящи климатични условия, създадени
традиции. Специалистите от Областна Служба за съвети в земеделието
гр.Бургас и Об.С”ЗГ”гр.Средец, достатъчния брой квалифицирани
специалисти на територията на Общината също подпомагат развитието на
животновъдството.
През анализирания период 2001-2004год. се проявява интерес към
развитие на рибовъдството и в частност стопански риболов в девет от
наличните 25 броя общински язовира.
Проблем за сега от особено значение, спъващ развитието на
животновъдството е реализацията на произведената продукция вследствие на:
-ниските изкупни цени;
-липсват изкупвателни пунктове за мляко в част от населените места в
полупланинската част на Общината;
-качеството на предлаганата продукция;

ГОРСКО СТОПАНСТВО
Горският фонд на територията на Община Средец е с обща площ 413 360
дка. и е концентриран в югоизточната част. Лесистостта на района е 36 % и е с
2,6 пункта над средната за страната.
Горския Фонд се стопанисва и управлява от ДЛ Средец гр.Средец,
ДДС”Ропотамо”м.Аркутино и ДЛ Бургас гр.Бургас.
Районът на лесничействата попада в Тракийската горско растителна
област.
От общата площ на ГФ Общината е собственик на 197 216дка.или 48%.
Основната част от ОГФ се стопанисва от ДЛ Средец гр.Средец и възлиза
на 183 216 дка. Останалите 14 000дка се стопанисва от
ДДС”Ропотамо”м.Аркутино.
За периода 2001-2010г. за ДЛ Средец – гр.Средец е изготвен
лесоустройствен проект с подробни планове за стопанисване и ползване на
горите.
За повишаване ефективността от ГФ в ЛУП са заложени редица
мероприятия за повишаване производителността на горите и земите от ГФ.
Основни мероприятия са:
І. Залесяване. – Това мероприятие е с основно значение за подобряване
на дървесния състав и потенциалните възможности на месторастенията.
Средно годишно е предвидено залесяване за периода на ЛУП по 2 000дка.
Залесяването за в бъдеще ще се наложи да се завиши във връзка с бъдещото
ефективно стопанисване на общинския поземлен фонд, като прилежащите
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площи от този фонд към ГФ може и трябва да бъдат залесени с подходящи за
месторастенията видове. При ежегодните залесявания с предимство да се
ползват опожарените площи и горите, предвидени за реконструкция.
С оглед на създаването на устойчиви горски култури при залесяването да
се използват местни широколистни видове и някои бързорастящи
широколистни и иглолистни интродуцирани видове, като кедър, дугласка ела,
червен американски дъб и др.
За успешното залесяване е необходимо да има добре организирано
производство на посадъчен материал на територията на Общината.
Досегашното производство е слабо и бедно на видово разнообразие. Липсват
типичните за Странджа спътникови видове, като брекина скоруша, клен, дива
череша и др.
Масовото изсичане през последните години на тополовите насаждения
доведе до пълното изчерпване на запасите, и е наложително бързото отпочване
производство на фиданки от този ценен бързорастящ вид.
ІІ. Отгледни сечи. – За по-интензивното производство на качествена
дървесна маса основно значение имат отгледните сечи. С тях се цели
оползотворяването на отпадъчната дървесина и подобряване качеството на
дървостоите. За в бъдеще е необходимо да се заделят повече средства и търсят
инвестиции за отгледните сечи без материален добив.
През последните години има изоставане на отгледни сечи в
иглолистните насаждения, поради оползотворяването на дървесината от
пожарищата.
Именно поради горната причина, до края на ревизионния период (ЛУП),
трябва да се догони изоставането.
ІІІ. Санитарни сечи. – В резултат на резките циклични промени на
климата, в голяма част от насажденията се е появило съхнене на отделни
стъбла.
За подобряване санитарното състояние на горите е необходимо редовно
планиране и изсичане на изсъхналата маса.
При появата на каламитет от гъбни и насекомни вредители да се търси
помощта на Лесозащитна станция-гр.Варна и при необходимост да се извежда
авиохимична борба.
ІV. Възобновителни сечи. – Целта на тези сечи е при достигане
дървостоите на зряла възраст да бъде постигнато естествено възобновяване на
гората по семенен начин с естествените местни дървесни видове. Това е и найевтиния метод за създаване на устойчиви семенни гори. За периода 20022005г., в следствие на добро семеношение, при дъба и цера се постигна
възобновяване на обширни площи (повече от 100хил.дка.) на територията на
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ДЛ Средец – гр.Средец и ДДС “Ропотамо”- м.Аркутино.
Необходима е бърза намеса за подпомагане на естественото
възобновяване поради наличие на масов подлес от мъждрян, келяв габър, дрян
и др. На трудно възобновяващи се площи по естествен път следва да се
подпомогне естественото възобновяване чрез разрохкване на почвата и
засяване на семена от желан дървесен вид.
Пречка за естественото възобновяване на някои площи е
неконтролираната паша на домашни животни и особено свободното пашуване
на свине.
Във връзка с горното е необходимо стриктното спазване на Заповед
№154/18.02.2004г. на Кмета на Община Средец.
V. Строителство. – Основно в това отношение е поддържането на
наличната пътна мрежа и изграждането на нови пътища, което ще позволи
изпълнение на всички мероприятия от ЛУП. Необходимо е засилване строежа
на горски пътища в граничния район, където има чувствително изоставане в
последните години.
Освен за нормалното стопанисване на гората пътищата са необходими и
за нейното осигуряване в противопожарно отношение и охрана
VІ. Странични ползвания. – Освен добива на дървесина от ГФ се добиват
редица странични продукти, като гъби, билки, ловен туризъм, паша на
домашни животни, диворастящи плодове и др. Според анализа, изготвен от
съставителите на ЛУП от странични ползвания, годишно може да се реализира
печалба над 100хил.лв.
Състоянието на общинския поземлен фонд позволява за в бъдеще да се
организира производството на билки и други видове, характерни за района на
Странджа.
VІІ. Ловно стопанство.- Освен източник на дървесина гората е и среда за
живот на много животински видове ,като някои от тях са обект на ловуване. По
важни са дива свиня, сърна, заек, благороден елен и други.
На територията на Общината има обособени 5 броя едродивечови ловни
полета заемащи 16 % от площта на ГФ. Тази площ е крайно недостатъчна за
развитието на интензивно ловно стопанство.
За развъждане на полезния дивеч важно значение има контролирането на
вредния такъв. За регулиране числеността на вредния дивеч следва редовно да
се изплащат премии за унищожаването му.
За увеличаване на запасите от видове като заек, яребица и фазан следва
да се извършва развъдно подобрителна работа и да се ограничи ловуването му
за няколко години.
Своевременното изпълнение на посочените основни мероприятия ще
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доведе до увеличаване производителността на насажденията /среден запас
дървесина на ха./,както и увеличаване числеността на полезния дивеч, което
пък е гаранция за положителен икономически ефект за в бъдеще.

ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
Търговската мрежа на територията на Общината е сравнително добре
развита. Формата на собственост е 100 % частна, като с най-голям относителен
дял са малките обекти ≈ 97 %. Търговските обекти в Общината са почти 100
броя, разположени основно в гр.Средец и с.Дебелт. Заведенията за хранене и
развлечение са 40 броя / 24 в град Средец и 16 в селата на Общината/.
Брой търговски
обекти
Средец
55
ВСИЧКО

Селата
43
98

Брой заведения за
хранене и
развлечение
Средец
Селата
24
16
40

Средства за
подслон
Средец
4

Селата
4

Търговията и услугите формират за 2000-та година 28 % от общите
приходи от дейността на общинската икономика толкова колкото и през 1999
година при увеличаване на разходите за дейността с около 9 %.
Приблизително 63,39 % от фирмите занимаващи се с търговия и услуги
регистрират за 2003-та година печалба при 66,99 % за 2002 година. Фирмите
със загуба за 2003-та година са 8,74 % при 6,80% за 2002 година, а с нулев
финансов резултат 27,87 % при 26,21 % за 2002 година.
Материалните дълготрайни активи са се увеличили с ≈ 44 % в сравнение
с 2002 година, като съотношението им спрямо общите дълготрайни
материални активи на територията на Общината се е увеличило незначително
от 2% на 4%.
Запазено е съотношението брой икономически субекти занимаващи се с
търговия и услуги спрямо общия брой икономически субекти в общинската
икономика - ≈52 %.
През 2003 година се забелязва увеличение на заетите лица в тази сфера с
около 28 %.
В областта на общественото хранене броят на стопанските единици се е
запазил същият както през 2002 година, но делът им в общия брой
икономически субекти се е увеличил с 1 %.
През 2003 година са формирани приходи от дейността с около 62 %
повече от 2002 година, което представлява ≈ 49 % от общите приходи от
дейността в общинската икономика при ≈ 42 % през 2002 година.
БКС-ЕООД гр.Средец е общинска фирма регистрирана на 01.02.1978г.
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Дейността и включва: сметопочистване, сметоизвозване, озеленяване,
строителство и ремонтни работи. Финансирането е на база сключени договори.
Заетите лица са 20 на постоянен трудов договор.
БКС ЕООД разполага със собствена административна сграда, гараж,
работилница, два броя сметосъбирачни машини, 1 контейнеровоз, една
бордова кола, Камаз – 1 бр., багери и кран, бетоновоз, автогрейдер, автокран.
Сформирана е строителна група, която изпълнява освен обекти възложени от
Общината така и други, като средно годишната сума усвоявана от нея за
последните 2 години е 40-50 хиляди лева.
Проблемите, които стоят пред фирмата са липсата на постоянна работа,
която да носи предвидими приходи, което би спомогнало за едно по-добро
планиране на дейността и оптимизиране на разходите.
Основната дейност, която извършва е сметопочистване и сметоизвозване
на града. Проблем за основната дейност е голямата амортизация на съдовете за
смет, а и тяхната липса на места. Част от бизнес плана на фирмата е
разширяване на дейността сметосъбиране и сметоизвозване в селата Дебелт,
Дюлево и Драчево.
Ръководството на БКС ЕООД търси непрекъснато начини за ефективно
натоварване на машинния парк и строителната дейност, което е една от найголемите резерви на фирмата. Един от основните въпроси които седят пред
бъдещето развитие на фирмата е машинния парк. Към момента се разполага с
богата машинна база, но за съжаление морално и физически остаряла. Тя не е
конкурентноспособна на навлезлите мощни, икономични, многофункционални
машини. Подържането на техниката няма да се окаже достатъчно за темповите
с които се развиват технологиите, машините и изискванията. На един по-късен
етап трябва да се мисли и за закупуването на подобни многофункционални
машини, естествено съобразени с натовареността и нуждата, за да може
инвестицията да сведе риска до минимум, чрез предварителна програма за
работа и съответно нейното изплащане.
Фирма БКС – ЕООД гр.Средец има своя сериозен принос и позиции в
решаване на проблемите съвместно с Община Средец и подпомагане за
извършването на важни за Общината мероприятия по чистотата, екология,
залесяване, поддържане на павирани улици, поддържане на централна градска
част и парка, градинките, тоалетни и др. За това способстват изключително
добрите взаимоотношения с Общинското ръководство и Общинският съвет
като собственик на капитала на Общинска фирма БКС – ЕООД.

ТУРИЗЪМ
Община Средец е разположена в близост до най-развития туристически
регион в България - Българско Черноморско крайбрежие.
Град Средец е разположен само на 30 км от Бургас – най-големият
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пристанищен град на България, с международно летище, жп гара. През града
преминава най-краткия път от югоизточна България за Южното Черноморие и
Турция.
Релефът е разнообразен: от равнинен до полупланински, с наличието на
хълмове и долини. Средна надморска височина на полупланинската част е 250
- 300 метра, а наклонът 12 - 200. Това благоприятства развитието на пешеходен
туризъм. Съществуват 3 пешеходни горски пътеки, които при маркиране и
обозначаване ще са подходящи за туристически пътеки.
През 2002г. в Общината се изпълнява проект, финансиран от Програма
PHARE за изграждане на туристически офис и екопътека гр.Средец – м.
Божура.
Богатството на дивеч дава големи възможности за развитие на ловен
туризъм.
Има и възможност за наблюдаване на птици. Тук има гнезда на някои от
най-редките птици, записани в Червената книга на България като например
черния щъркел, малкия и скалния орел.
В планинската част на Общината преминава река Факийска, която
предлага подходящи условия за къмпиране и риболов.
За любителите на спортния риболов има възможност за практикуване му
на язовирите в гр.Средец, с.Момина Църква и др.
Освен природните ресурси, съществен фактор за развитие на туризъм в
Общината са антропогенните ресурси. Те включват културно-исторически
паметници и обекти, музеи и музейни експозиции, епизодични и периодични
прояви и събития.
Средец е старо селище, възникнало през края на Vв. Като
военностратегическа крепост. .
Днес крепостта Калето, която се намира на 2км югозападно от центъра
на Средец е построена в края на 5 началото на 6 век. Разцвет бележи под името
Потамукастел през 9-10 век, разрушена през 11в. През 11в. и реконструирана
през 12 век. През османския период живота от крепоста се изтегля на изток и
се създава селището Карабунар /Черен кладенец/ на мястото на съвремения
град.
Село Дебелт се намира на 8 км източно от гр.Средец и е част от
Античниата колония Делтум. Тя е основана в края на 70-те години на І-ви век
след Христа. Създадена е от VIII августов легион на император Веспасиян.
Оформя се като икономически, културен, търговски и административен център
през 2 и 3 век. През 812 год. градът е станал част от България и
просъществувал до 10 век. Крепостта Дебелт, построена през 5 век, е
предпазвала региона и старинния град Деултум и е съществувала до 14 век.
Тук е единственият на балканите, проучен средновековен митнически
комплекс с църква. Предполага се, че в нея Борис I приема християнството.
Странджанският регион е богат на исторически забележителности, които
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представляват туристически интерес. Долмени, тракийски могили, светилища
и гробници и др.
Късноантични и средновековни крепости /калета/
Еркесия – средновековен български вал;
Манастирът “Свети живоприемний источник”- близо до село Голямо
Буково.
- Параклисът “Успение Богородично”в местността Божура.
- Параклиси в с. Росеново, Пънчево и Белеврен.
- Църквата “Всех светих”в гр.Средец.
- Църквата “Св.Параскева”в с.Момина църква, която е известна с богатия
си стенопис.
Църква в с.Факия, Драчево, Сливово, Зорница, Суходол, Сливово,
Дюлево, Богданово др.
Богатата духова и материална култура на населението е представена в
експозициите на Исторически музей – Средец, Етнографски комплекс,
Карабунарска къща и Байлова къща.
Читалище “Пробуда”гр.Средец е утвърден културен център в Общината
с функциониращи форми на художествена самодейност, богат библиотечен
фонд /над 48 хил. Тома/ и се явява методически център на останалите 14
читалища в Общината.
Културните институции в Общината са основни съхранители на
фолклорното богатство.
В Общината от 13 години през месец май се провежда Национален
странджанско-тракийски събор за млади таланти до 18г. “Фолклорен венецБожура”. Запазени са и се провеждат ежегодно обичаите:
“Пеперуга”- традиция, типична за селата Факия, Момина църква и Долно
Ябълково – характерен обичай за дъжд и плодородие.
Кукери – маскарадни пролетни игри, за прогонване на злите духове и
берикет.
Традиционни народни борби – задължителен елемент в народните
събори съхранени единствено в Община Средец.
Запазени образци на странджанска архитектура има в селата Голямо
Буково и Долно Ябълково, Кирово и Факия.
Въпреки тези предпоставки, в региона няма развит туризъм.
ИЗВОДИ
ª Между северната и южната част на Общината съществуват значителни
различия в икономическото и инфраструктурно развитие, заетост, доходи и
качество на живот - особено засегнати са граничните територии, селските
райони и районите с висока концентрация на малцинства;
ª Липса или затруднен достъп до информация;
ª Липса на местни подкрепящи услуги - напр. консултантски услуги и други;
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ª Не се използват местните суровини и ресурси за разкриване на
предприятия
за
строителни
материали,
керамика,
цехове за
дървообработване, сувенири с местни мотиви и други;
ª Не е възможно в момента развитието на стопанска дейност в селата с
население под 100 жители, които са 15 на брой и основно се намират в
планинския и полупланинския район на Общината. От тези 15 населени
места 11 са с население до 50 души;
ª Промишлеността на Общината е концентрирана в ядрото гр.Средецс.Дебелт;
ª В гр.Средец е оформена промишлена зона, в която са съсредоточени
основните производствени предприятия на икономиката на Общината;
ª Промишленият облик на Общината се определя от отраслите:
промишленост, търговия и услуги, селско и горско стопанство;
ª От промишлеността с най-голямо значение за общинската икономика са
металургията и химическата промишленост;
ª Хранително-вкусовата промишленост се развива основно на база местни
селско стопански суровини;
ª Слабо разработен и преспективен отрасъл в развитието на Общината е
дървопреработващата и мебелна промишленост;
ª Въпреки немалката териториална концентрация на промишлеността между
отделните предприятия не съществуват тесни производствени връзки, което
не позволява създаването на комплекс от взаимно свързани и допълващи се
производства;
ª Община Средец е от типа аграрно-промищлени общини;
ª Преобладаваща част от активното население в Общината е заето в селското
стопанство и горско стопанство;
ª Една част от функциониращите в Общината стопански единици
принадлежат към икономическите структури с данъчна регистрация в други
общини;
ª Наблюдава се устойчива тенденция на нарастване на заетите лица в
частния сектор и намаляването им в обществения;
ª През последното десетилетие се наблюдава значителен спад и ликвидиране
на производствени мощности – липсват производства за преработване на
местната продукция;
ª На територията на Общината е разположена металургична база – „Промет
Стийл”АД, която е с национално значение;
ª Недостатъчна финансова обезпеченост и ниска предприемаческа
инициативност у населението на Общината;
ª Наблюдава се тенденция на намаляване на пустеещата обработваема земя,
но с много бавен темп;
ª Не се спазват технологиите за отглеждане на земеделските култури, което
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води до получаване на незадоволителни средни добиви и нискокачествена
продукция;
Не винаги е съобразена сортовата структура с почвено климатичните
условия;
В животновъдството се пренебрегва балансираното и нормирано хранене
на животните, не се използват подходящи за условията и ефективни породи
животни. Ниската степен на механизация оскъпява производството на
животинска продукция и го прави нерентабилно;
Пазарът на земята е слабо развит. Голямата разпокъсаност на земеделската
земя затруднява ефективното и използване;
Ниските изкупни цени и липсата на надеждни пазари за реализация на
селскостопанската продукция намалява мотивацията на земеделските
производители;
Има наченки на алтернативни форми на земеделие – билкопроизводство.
Наложителна е рекунструкцията на наличните хидромелиоративни
съоражения, с което е свързано възобновяването на ягодо и
зеленчукопроизводтвото;
Селското стопанство е традиционен отрасъл за Общината;
Селското стопанство се специализира в производство на зърнено-житни и
технически и етерично-маслени култури, овцевъдство и говедовъдство;
Общината притежава сравнително добри ресурси за развитие на
земеделието; земеделските земи са 62 318 хектара, почвите са плодородни, а
климатичните условия благоприятстват развитието на различни култури;
69% от обработваемата земя се засява със зърнените култури, най-важни от
които са пшеница, овес и ечемик; следващи по значение са техническите
култури – маслодаен слънчоглед;
Животновъдството е традиционно развито в южните части на Общината –
говедовъдство, овцевъдство;
Наличие на амортизирани трайни насаждения и заличаване на
традиционните за Общината ягодови масиви;
Най-голям е броят на фермите отглеждащи до 50 крави, от 50 до 100 овце и
от 20 до 50 пчелни семейства;
В Общината е създадена бранщова Асоциация на млекопроизводителите
през 2001 г.;
Липсва селскостопанско тържище и борса за предлагане на произведената
селскостопанска продукция;
Ниска степен на използване на обработваема земя – едва 25% от
земеделската земя се обработва;
Съществува научно звено, което подпомага развитието на селското
стопанство – Регионален център за научно приложно обслужване;
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ª Горите са 413 360 дка - 206 144 държавна собственост, 197 216 дка –
общинска и 10 000 дка частна;
ª Търговската мрежа е сравнително добре развита – формата на собственост
е 100% частна;
ª Съществува неравномерно разположение на търговските обекти на
територията на Общината – те са съсредоточени главно в гр.Средец и
с.Дебелт;
ª Наличие на силно развит международен ловен туризъм;
ª Значителният рекреационно туристически потенциал не е използван;
ª Туристическата МТБ е недостатъчна.
ОБЩИНСКИ

БЮДЖЕТ

Основната цел на всеки Общински бюджет е да обвърже определените
цели и задачи за развитие с ресурсите и очаквания ефект за населението. Ето
защо Бюджета до голяма степен зависи от участниците в процеса, засяга
цялата общност посредством реални действия. Най- сложният елемент при
реализиране на бюджета в Общината е постигането на баланс между
възможностите на приходите и растящите потребности. В основата на този
казус винаги стои основното правило – идентифициране на ключовите
проблеми и приоритети, както и немаловажната приемственост и
последователност във финансовата дейност.
Установяването на постоянна политика, както и правилния подбор на
приоритет, със сигурност ще подобри фискалната стабилност, помагайки
усилията да се концентрират върху няколко мащабни възможности..
Индикаторите за оценка на успеха са не само големия обем ресурси, с
които оперира бюджета, а най-вече доколко ефективно и на каква цена се
предлагат обществени услуги, какъв е крайния резултат и доколко е овързан с
дългосрочна визия на Общината.
Най-ценното, което открояваме през последните години е, че докато
преди се говореше само за чисто потребителски бюджет с постоянен, хроничен
проблем – бюджетен дефицит, скрит още в макрорамката на първоначалния
бюджет, който пораждаше огромен дисбаланс, то понастоящем, а се надяваме
и ще запази като тенденция, вече става въпрос за програмен бюджет, бюджет
на целите и дългосрочното развитие, обвързан с интересите на населението за
успешната реализация на вменените и респективно поети отговорности от
Общината.
В контекста на реализация на провеждащите се промени с Програмата за
Финансова Децентрализация, както и от позицията на извършените редица
законодателни промени на макрониво и реалните отчетни показатели, изводът,
който се налага е ,че протичащата реформа и тенденции в общинския бюджет
стават все по-оптимистични. Разбира се, това не изключва немалкото
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проблеми и предизвикателства, съпътстващи процеса на реализация на
бюджета, касаещи взаимоотношенията с Централната власт, критериите за
определяне на все още недотам достатъчната изравнителна субсидия,
недостатъчни стандарти държавни дейности.
На този етап все още е трудно да се определи бюджета като достатъчен,
който да покрива безрезервно текущите, редовни потребителсски нужди и
успешно да разпределя средства за допълнителни дейности необходими за
осъществяването на предвидените цели.
С това е свързано и едно от основните предизвикателства, а именно –
приоритизация на ресурсите в рамките на прогнозните приходи.
Действията по отношение на активната политика за стабилизация на
бюджета се реализират в две основни направления.
запазване и доразвиване на общата макроикономическа стабилност
на приходната база, утвърждаване на доказано ефективни алтернативни
източници на приходи.
Основна цел е да се създаде траен и надежден механизъм за
мониторинг върху разходите по бюджета ,целенасочено и ефективно
насочване и разпределение на ресурсите.
В потвърждение на гореизложените цели, основните аспекти и
тенденции в развитието на бюджета могат да се обобщят както следва:
- Плавно и значително увеличение на общият обем от ресурси в
бюджета, акумулирал наред с основните традиционни източници идруги
приходи. Допълнително привличане на съучастие в проекти, обслужващи
бюджетните интереси. Само през последната година от СИФ и ПУДООС са
привлечени 1 313 200лв. инвестиции,
- Наблюдава се промяна в значимостта, структурата на различните
източници на приходи. С изпреварващ ръст бележат местните приходи през
последната година, независимо, че голяма част от тях се дължи на еднократен
източник – продажби. Същите са с 305 717 лв повече от предходната 2003г или
150% ръст.
- Завишава се размера на съучастие на Държавата за покриване разхода
за общински дейности като изравнителна субсидия през 2005 бележи скок от
231 000.лв. повече от 2004 в т.ч. компенсиран трансфер пътен данък,
- Регламентираната допълваща субсидия и трансфер ЗОДФЛ независимо,
че бележат ръст, отразяват преди всичко увеличена щатна численост,
повишаване на РЗ и осигуровки и целеви средства по програми.
- Значимо е увеличението за предоставени допълнителни трансфери от
министерства, които също обслужват местни интереси-199513 повече средства
са получени през 2004 спямо 2003г.
- По отношение на съставените бюджети според характера на разходите
съотношението межде разходите за делегирани и местни дейности за 2004 г.е
32:68.
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- Особено голяма значимост на КР за подобряване инфраструктурата и
благоустройството налага съотношението между капиталов бюджет и текущ
бюджет-53:47, където тенденцията е въпреки осигурените целеви субсидии, с
привличането на допълнителни средства да нараства делът им в общия обем на
бюджета, което е и гаранция за успешна реализация на поставените цели и база
за ефективност на разходите
- По икономически елементи запазва се тенденцията на увеличаване на
дела на трудовите разходи при делегираните дейности за сметка на намалените
разходи за издръжка. Остър недостиг на определени стандарти за издръжка,
поради неиндексирането им. Обратна тенденция в местните дейности, където
преобладават разходите за издръжка.
- Разпределението на на сочването на разходите по дейности /без КР/
показва, че приоритетно с най-голям дял се полага на Образование -1 807 247 49% ,следвано от Общи държавни служби -794 226 -22%., БКС-349 739 9%,Социални дейности -225 183-6%.
- Периодът се характеризира и с целенасочените усилия от страна на
Общината за разрешаване на проблемите с натрупаните просрочени вземания
и задължения, който през последната година е един от най-важните въпроси
отразяващи се негативно на реализацията на бюджета. Оказа се, че не бе по
възможностите само на Общината. Най-важното е, че не само се следи за
състоянието на порсрочията, а по скоро не се допускат да се натрупат нови
такива. Като потвърждение е намаленият ръст от началото на 2005г към
30,06,.-165 325 лв, както и в сравнение с предходната година намаляват с
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Разгледаните по-горе обстоятелства, естествено намират отражение при
реализацията на бюджетната политика, придобили формата на финансови
ресурси. Акумулирани отчетени ресурси по бюджет от последната 2004г.
възлизат в общ обем на 8 024 447лв. видно от графиката, действителното
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изпълнение на последния бюджет бележи най-голям ръст и се потвърждава
тенденцията на увеличаавне бюджетниет приходи, независимо от немалкото
реформи, които отразиха на бюджета.
Тенденции на основните видове приходи по бюджета
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Ако крайната цифра се явява един добър измерител на финансовото
състояние на общинските финанси, то само по себе си не би могло да се добие
реална представа, ако не е извършена паралелна съпоставка на основните
отчетни параметри със предходни периоди, както и да се погледне динамиката
в структурата им
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Разглеждайки структурата на приходите по бюджета, безспорен фаворит
са представените от субсидии от изпълнение на нормативо определените си
ангажименти и договорености, държавата подкрепя Общината със 7 109 145лв.
или 89% от бюджета. Независимо, че доминиращо влияние оказват целевите
средства за КР / 3 709 697 лв./, основното финансиране на което разчита
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общинския бюджет са субсидиите от РБ – 53% -2002г., 74% -2003г., 60% 2004г.
По отношение на икономическата структура според източниците
разпределението на приходите не се отбелязва съществени различия спрямо
предходната година.
От позицията на разпределението на приходите според финансирането
на разходните отговорности, поети от Държавата и тези от Общината,
структурата на бюджетните приходи е 33%/67% в полза на Общината. В
сравнение с предходната година, за обезпечаване на държавните отговорности
са вложени 2 738х.лв. или 59%. Въпреки промененото процентно
съотношение, то в абсолютна стойност размерите на приходите държавна
отговорност се доближават. Тук съществено влияние оказва по-големия обем
от целеви средства за КР в общия размер на общински приходи.
Информацията за изпълнението на приходите с държавен характер
показва, че в справнение с предходния период през 2003г. са получени
44 638лв. по-малко, и с 795 537лв. спрямо 2002г. За посочения резултат има
логично обяснение с отпадналите нормативно задължения за финансиране
социалните помощи, ЗОВ безработица, социалните пмощи, МБАЛ и др.
структурни реформи.
Наблюдаваното в сравнение с предходния период увеличение на
приходите с общински характер се явява комплексен резултат както са
приетите законови промени, така и от активното съучастие от страна на
общинската администрация в процеса на изграждане и доразвиване на своя
вътрешна нормативна база, съучастие в проекти и ефективно използване на
местните източници на приходи. Обемът от 5 330 197 лв. отчетени приходи
значително надвишават както първоначално заложените квоти по бюджет
2004г. с 1 668 548лв., така и спрямо предходните години.
В структурно отношение целевата субсидия КР предопределя високия
ръст на приходи с общ характер – 55% от тях- 2 962 400лв. допълнени с
трансферите 984 750лв.
През последните години местните приходи, независимо, че имат 17% дял
в общ характер в общия им обем, отбелязват динамично развитие в посока
стабилизация. От достигантото равнище на 2001г. – 518 488лв./с включен
данък печалба и пътен данък 2003г. – 609 585лв. през 2004г. отбелязват
изпълнение 915 302лв. или 305 717лв. повече от 2003г.
С най-голяма тежест в местните приходи са както винаги неданъчните
приходи. След отпадане на основни данъчни приходоносители, като данък за
общините, пътен данък и трансформации на ЗДФЛО като трансфер , общия
обем на останалите данъчни приходи, отчитат сравнителна стабилност с леко
завишаване. Проследвайки тенденцията на постъплениета от имуществените
данъци е видно, че през 2004г. приходите бележат ръст спрямо 2003г. с
27 196лв., с 56 988от 2002г., и с 105 640от 2001г. Необратима се оказва и
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тенденцията на ръст при неданъчни приходи. Събраните през 2002г. 342 656лв.
са увеличени на 435 342лв. през 2003г., за да достигнат 713 863лв. през 2004г.
Основен фактор допринесъл за получения резултат се откроява
вследствие на реализиране договора за стопанисване на общинскити гори
върху 194 391дка х 100 537лв., както от продажба на общинско имущество184 400лв..
Впечатление прави и повишената събираемост на такса смет, която при
заложени 130 000лв. се отчетоха 165 771лв. Спрямо предходен период същите
бележат непрекъснат ръст - 35 348лв. повече от 2003г.
Интерес представлява и прихода от наем имущество и земя. За изтеклия
период 2004г. са събрани 74 904лв., които надвишават миналогодишните
показатели с 32 287лв. Това се явява комплексен резултат от една страна на
завишени базисни цени, предприети мерки за събираемост, так също и на нови
обекти в т.ч. отдадени язовира под наем.
Останалите видове такси се доближават по изпълнение в известна степен
завишени от реализирения отчет от предходни периоди.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕФИЦИТА ПО БЮДЖЕТА
Съвсем логично е, да се очаква, че след така представената достатъчно
оптимистична информация за изпълнение на приходната част на Бюджета, и
по-добрата ресурсна осигуреност с допълнителни средства, размерът на
задълженията да бъде сведен до минимум.
В действителност окончателният баланс на просрочените и
неразплатените разходи е 307 436лв.. Всъщност необходимо е да се има
впредвид, че реализираният преходен остатък от 217 397лв. ще покрие
значителна част от така визираните задължение и по този начин нетният
дефицит ще остане в размер на 90 039лв.
Ако разсъжденията продължават в тази насока, то същите сравнение с
предходен период – 430 236лв., бележат видимо намаление от 340 197лв.
Очевидно е, че тенденцията на намаляване на просрочените задължиния е една
от основните и приоритетни задачи на Общината, като следва да се отбележи,
че не малка роля оказава допълнителната финсансова подкрепа на държавата.
От своя страна строгата финансова дисциплина, недопускането на нови
просрочия и ръст през 2005г. дава оптимистична насока за балансиране на
бюджета.
Особеното в структурата на просрочените задължения от 2004г. според
ЕБК, е, чеголяма част 86 650лв. са задължения по доставка горива, поради
възникснали и констатирани нарушения по договора и заведено съдебно дело.
Най-доброто е, че текущите задължения за ел.енергия, вода, храна, които
години наред не успяваме да разрлащаме, вече са изчистени.
Най-сериозни по размер остават заълженията за текущ, основен ремонт и
по съдебни дела от предходни периоди 201 577лв., който през 2005г. почти са
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разплатени.
Според източника на просрочени задължения -54 019лв.са с произход
държавни дейности и 253 417 от местни дейности. Според функционалното
разпределение на БКС се полагат 146 786лв. -18%, следвани от функция
Образование – 80 690лв. и 26%, Транспорт и съобщения – 54 791лв., и
Общинска администрация 22 918лв.
Намаляването на просрочените вземания е също толкова важен момент,
колкото и недопускането на просрочени задължения. Несъбраните 132 096лв.
към 2004г. означават пропуснати потенциални източници за финансиране ан
бюджета. Ако една част представляват възстановяване на вече извършени
разходи за ел.енергия, вода, телефоин/ от наематели, то останалата част са
несъбрани вземания от наеми и от приватизирани обекти. Подробния анализ на
същите за съжаления показва, че много малка част е реално събираема.
Въпреки заведените дела , съществените вземания особенно от
приватизацията, 88 437лв. са почти несъбираеми.
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Структура на разходите за държавни дейности
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2336;
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Образование

ИРО

Отбрана и сигурност

Здравеопазване

Соц.дейности

Физкултура и спорт

Др.дейности и икониката

Читалище

Осигурените със стандарти издръжка на държавните дейности през2004
г,. възлизат на 2 699 041 лв.. Според ЕБК по-голяма част от тях са за трудови
разхди – 69%, 20% са упатребени за веществена издръжка и едва 6% за
капиталови разходи. Осигурената по-голяма щатна численност в тези
дейносит, предопределят и посоченото съотношение в структурата на
разходите. Разпределението на усвоените ресурси без капиталови разходи по
функции и следното:
- Образование
- 1 598 073лв.
- 67%
- ИРО
- 426 359лв.
- 17%
- Здравеопазване
- 63 654лв.
- 2,68%
- Читалище
- 112 960лв.
- 4,75%
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- Социални дейности
- Други дейности икономиката
- Отбрана и сигурност

- 104 782лв.
- 25 239лв.
- 41 268лв.

- 4,41%
- 1,26%
- 1,75%

Независимо, че по отчет ДР показват неусвоени средства 1 703 216лв.,
дофинансиране на ДД с местни приходи е пордиктувано от ограничението за
ползване на доппълнителна субсидия за капиталови разходи, както и
предприети плащаиня съгласно решение на ОбС. Този ресурс възлиза на
26 696лв.
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Структура приходи с общински характер
984750;
18%

37632;
1%

915302;
17%
513089;
9%

2962400;
55%
собс.прих.

изравнителна субс.

Субсидия КР

Трансфери

Нач.салдо

От отчетените приходи с общински характер се усвоиха 5 256 426лв. за
дейности с местен характер същите представляват 67% от целия Бюджет.
Структурата на общкинските дейности не се различава от предходните
периоди. Нова дейност е “Охрана горски и селскостопански имоти”. Видно от
разпределението на разходите във Функция “БКС”заема най-голям
относителен дял 78% - 4 086 870лв., като капиталовите разходи са
предопределящи - 3 757 134лв. Средствата са насочвани към ИРО - 378 369лв.;
Образование – 210 419лв.; Други дейност – 363 574лв.; Култура – 78 260лв.;
Социални дейности – 118 964лв.; спортна база-16 153лв.. Предназначените за
текуща издръжка средства възлизат на 1 292 067лв. От тях 148 747лв. са
усвоени за трудови разхоид и, или 3%. Сравнени със същите за 2003г. са
завишени с 58 995лв., като причината е в осигуреното заплащане на
общинските съветници. Ръстът при веществената издръжка от 398 339лв. се
наблюдава във всички дейности, причина за разплащането на стари
задължения от една старна и по-доброто финансиране с местен източник.
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АНАЛИЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
Действащата нормативна рамка по отношение на разходите за
Капиталови вложения изисква те да бъдат оформени като неразделна част от
Общински бюджет във вид на инвестационна програма.
Несъмнено, като се има впредвид важността на вложенията, ролята им
като инструмент за постигане на устойчиви сериозни стратегически цели,
вложените през последната година 4 121 997лв., не без основание са добра база
за осъществяване на предвидената програма за развитие.
Според източниците на финансиране основното финансиране е от
субсидия от Републиканския Бюджет – 3 111 297лв., следваните трансфери от
ПУДООС, други трансфери – 323 400лв.; 598 400лв. и допълнени от собствени
средства 99 900лв.
Макар и недостатълни темпове, разпределени от субсидия \Капиталови
ресурси през годините бележат ръст от 50 000лв. през 2001г., 560 000лв.2002г., 435 342лв. – 2003г. и 3 111 297лв. от 2004г.
Разпределението на капиталовите разходи според ЕБК дава следната
информация:
- За придобеване ан ДМА
3 575 660лв.
- За основен ремонт
523 372лв.
- НДМА
22 965лв.
АНАЛИЗ НА ИБСФ
Съгласно ЗУДБ , Общината и бюджетните структурни звена могат да
оперират само с определени фондови сметки, обслужващи регламентираните
със закон общински фондове. Към момента действащи са три ИБСФ-Приходи,
Разходи и Инвестиции приватизация.
Независимо, че в процеса на приватизация е приключил,очакват се още
постъпления съгласно разсрочените договори. Преди всичко тези постъпления
се предвижда да бъдат насочени за инвестиции. За съжаление след активните
приходи през 2001, 2002 през последните години няма такива,въпреки
договорите. Като просрочени вземания по сделки към 30,06.05 вече са
посочени 146хил.лв. Към настоящия момент салдото по сметка Инвестиции
приватизация е 985 лв. Очаква се след успешно финализиране на договорите
да постъпят 189 х.лв, които ще бъдат ценен ресурс за изпълнение на
предвидените цели.
Общината винаги е демонстрирала управленска динамичност в ролята си
ефективно да отстоява и защитава интересите на своето население.
Убедени сме, че желаните резултати за подобряване визията и
просперитета на Общината ще се постигнат с прилагането на иновативни и
гъвкави методи при изпълнение на приетата стратегия, но ключът към успеха
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единствено зависи от активността и координацията между всички участници в
бюджетния процес.
АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В
СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Население

Община Средец е една от най-големите териториално административни
единици в страната.
Включва 33 населени места с население 16810 човека (2005г). Общината
има 1 град, 6 кметства и 26 кметски наместничества. От всичките 33 населени
места, 13 са с население под 100 човека. 90% от населението в Общината е
българско и 19 % е ромско. Преобладаващо е възрастното население. В 12 от
населените места няма деца до 7 годишна възраст, 12 са населените места без
деца от 7 до 14 годишна възраст, в 10 от селата няма население между 15 и 18
години.
Населението на Община Средец представлява 4,22 % от населението на
Бургаска област. За Общината възрастовият състав се разпределя по следния
начин:
U До 7 годишна възраст в Общината живеят 1038 деца;
U От 7 до 14години има 1125 деца;
U От 14 до 18 години живеят 867 човека;
U От 18 години до пенсионна възраст има 8647 души живеещи на
територията на Общината, от които 3866 са жените и 4781 са мъжете.
U Живеещите над пенсионна възраст са 5033 човека, от които 3106 са
жени и 1927 са мъже.
Възрастовата структура на населението буди тревога, определяща се от
факта, че делът на населението в под трудоспособна възраст е значително под
средното ниво за страната. Увеличаването делът на възрастните и старите хора
е в съответствие с негативната тенденция в национален и световен мащаб.
Селата включени в Общината са с твърде ограничени трудови ресурси.
В следствие на социалните процеси в Общината се наблюдава намаление
на раждаемостта. През 1998 и 1999 година в селата от Общината има по три
раждания годишно, а през 2000 година две родени деца, които са от ромски
произход. В града ражданията се движат с 100-105 за 1998 и 1999 година.
Запазване на броя на родените се наблюдава и за 2000-та година,20004 и 2005
год.
Смъртността в Общината запазва своята тенденция в града 140 души
годишно и 230-232 за селата. Оформя се тенденция на отрицателен естествен
прираст на населението, както и влошаване на възрастовата структура.
/Таблица 14/.
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Силното застаряване на населението е обусловило сравнително висок
относителен дял на население в над трудоспособна възраст, отрицателен
естествен прираст, обезлюдяване на голяма част от селата. Съществува силно
проявена диспропорция между броя на населението и годния за обитаване
жилищен фонд. Голяма част от населението от селата се насочи предимно към
общинския център - гр.Средец и областния център - гр.Бургас, в които през 7080-те години бяха разширени производствените мощности и изградени нови.
/Таблица 15/.
Миграционните процеси доведоха до съсредоточаване в общинския
център на значителен контингент млади хора. Центърът на Общината гр.Средец приема мигранти от територията на цялата Община. Той от своя
страна дава мигранти, които се насочват предимно към гр.Бургас.
Напускащите Общината са главно квалифицирани специалист, от каквито се
нуждае икономиката на Общината. Това оказва отрицателно влияние върху
социално-икономическото развитие на Община Средец.
Затруднено е транспортното, съобщително, търговско, здравно,
просветно и административно обслужване на населението.

Безработица

1.
Обща динамика
Средномесечният брой на регистрираните безработни през първото
тримесечие на 2005 година е 1 257 души и е с 1.12 на сто по-голям от
предходното тримесечие и с 1,13 на сто по-малък от I-вото трим. на м.г. В края
на тримесечието те са 1 099 души и спадат спрямо началото му с 18,47 на сто.

2.
Равнище на безработицата
В края на периода нивото на безработица в Общината е 15,90 на сто като
спада с 0,39 пункта спрямо предходното тримесечие и с 4,8 пункта спрямо
същото тримесечие на 2004 година.
3.
Входящ поток
Потокът обхваща 256 души. Анализът на входящия поток през
тримесечието сочи, че:
преобладаваща част от потока са мъже - 51,18 % /131 души/;
младежите до 29 години са 111 души, с 9 по-малко от предходното
и с 26 от същото тримесечие на м.г. Делът им от 36,36 на сто намалява с 3,7
пункта спрямо същия период на м.г. и се увеличава с 0,23 пункта спрямо
предходното тримесечие;
висшистите са 13 души и увеличават броя си спрямо
сравнителните периоди съответно с 1 и 11 души;
в професионалното разпределение доминантата е на лицата без
специалност и професия. Към края на месец март 2005 година броя на
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регистрираните безработни е 1 099 души, от които 797 д. или 72,52 на сто са
без квалификация. Новорегистрираните лица без професия и специалност са
185 души като намаляват с 41 души спрямо I-вото тр. на 2004 година и се
увеличават с 26 души спрямо предходното тримесечие.
4.
Изходящ поток
Започналите работа през тримесечието са с по-голяма численост от
периодите за сравнение и обхваща 478 души. Увеличението е с 377 и 21
спрямо сравнителните тримесечия. Относителният дял на започналите работа с
трудово посредничество през анализираните периоди е съответно 96.02%,
87,13% и 93,65 на сто. Отпадналите от регистрация поради неявяване в Бюрото
по труда са 149 и се увеличават спрямо сравнителните периоди с 47 и 32 души.
Чувствително намаление на изходящия поток имат отпадналите “по други
причини”. Относителните им дялове за сравнителните периоди са съответно
4.42 %, 21,31 на сто и 10,03 на сто.
Динамиката на съотношението между входящия и изходящия поток е с
превес на втория, т.е. повече напускащи, отколкото постъпващи на трудовия
пазар, което генерира по-ниско ниво на безработица.
5.
Структура на безработицата - неравностойни групи
5.1.
Безработни жени
Незаетите жени са със средно списъчен брой 702 души и заемат
относителен дял 55,85%. В отделните структури на женската безработица при
сравнение с предходното тримесечие настъпват следните изменения:
продължително бецработни са 59,83% от жените, като теглото им
нараства с 2,51 пункта;
в професионален разрез жените работници, специалисти и без
професия са в съотношение 19,03:10,65:70,32, при 16,78:7,49:75,73.
Нискоквалифицираните остават най-многобройната група - 436.
Тясно свързана с квалификационната е и образователната
структура. Висшистите запазват последното място по численост - 26 души.
Нискообразованите /403 души/ са относително постоянен брой спрямо
предходното тримесечие.
5.2.
Безработни млазежи до 29 години
Анализът на тази група показва, че средномесечния брой на
безработните млади хора до 29 години се увеличава само спрямо предходното
тримесечие с 32 души и чувствително намалява спрямо същия период на м. г.
/71 д./.
5.3.
Безработни лица с намалена трудоспособност
Регистрираните безработни с намалена работоспособност средномесечно
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са 28 души или 2,23 на сто от всички безработни и остават почти непроменени
спрямо анализираните тримесечия. Повече от половината от трудоустроените
лица са без квалификация.
6.
Продължителност на безработицата
Проблемът със задълбочаващата се продължителна безработица и през
анализираното тримесечие остава тревожен.
Безработните, групирани според продължителността на регистрация,
увеличава своята численост спрямо предходното тримесечие, с изключение на
регистрираните от 6 до 12 месеца.
Най-голямо е увеличението на броя на безработните с престой на
трудовия пазар от 1 до 2 години - със 70 души средномесечно и с престой от 1
до 6 месеца - с 67 души средномесечно.
С най-нисък дял са безработните с регистрация до 1 месец - 6,6 на сто, а
с най-висок престой над 2 години - 33,25 на сто.
Върху продължителността на престоя на трудовия пазар влияние оказват
комплекс от фактори - сезонна заетост, търсене на работна сила, образование,
квалификация, възраст и пол.
Запазва се тенденцията с увеличаване на продължителността на престоя
на трудовия пазар, да расте делът на нискоквалифицираните и ниско
образованите и да спада този на висшистите и на младежите до 29 години.
Средномесечният брой на продължително безработните е 683 души. Делът им
от общата съвкупност е 54,34 % при 52,58 на сто за предходното и 54,27 на сто
за I-вото трим. на 2004 година.
Мерки за защита на безработните и насърчаване на заетостта
1. Посреднически услуги на първичния трудов пазар
Съществено значение за ефективното посредничество на пазара на труда
има дейността по обслужване на работодателите.
С цел популяризирането на тази дейност и възможности за откриване на
нови работни места през 2004 година са картотекирани 239 работодатели.
Само за първото тримесечие на настоящата година са картотекирани 37 нови
работодатели. В резултат на тези посещения за 2004 година са обявени 420
СРМ на първичния пазар - с 47 повече от 2003 година.
През анализирания период на настоящата година на първичния пазар са
обявени 232 места, които са 1,68 пъти повече от обявените СРМ за първото
тримесечие на м. г. и 2,7 пъти повече от предходното тримесечие.
И през настоящата година продължи работата по разработения през 2004
година план за изпълнение на стратегия за работа на агенцията по заетостта с
представители на ромската общност. Целите на стратегията са:
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подобряване на конкурентността на търсещите работа лица и
създаване на условия за заетост;
улесняване на достъпът на информация на търсещите работа лица
от ромски произход;
повишаване на уменията на безработните за търсене на работа и
представяне през работодателите;
стартиране и управление на собствен бизнес.
Във връзка с това са проведени срещи с представители на Областен
ромски съюз, Сдружение “Девора” гр.Средец и други ромски организации от
Общината.
През 2004 година са организирани курсове за обучение на лица от
ромски произход за строителни бояджии, зидаро-мазачи, арматуристи и
монтажници на алуминиева и пластмасова дограма. Обучени са 54 роми.
Друга основна дейност е подпомагане ресоциализацията на българските
граждани, освободени от местата за лишаване от свобода /МЛС/.
За периода I-III 2005 година са започнали работа 2 души, освободени от
МЛС.
2.
Активна политика за осигуряване на заетост
Основна цел в активната политика за осигуряване на заетост е чрез
различни програми и мерки да се преодолее продължителната безработица и
рисковите групи от обществото да се реинтегрират в него. Мерките са
насочени към насърчаване на безработните и неактивните лица да приемат
работа, да усъвършенствуват своите умения и да възстановят трудовите си
навици, с цел увеличаване пригодността им за заетост.
2.1. Насълчителни мерки за заетост
Започналите работа по различни насърчителни мерки през 2004 година
са 23 души, а през I-вото трим. на 2005 година 8 души.
Има интерес от страна на работодателите за ползване на преференции за
лица с намалена работоспособност и за лица над 50 години за жените и над 55
години за мъжете. Но средства за тези мерки са изчерпани.
2.2.
Програми за заетост
Обявени свободни работни места по програми за 2004 година са 503, а за
първото трим. на 2005 година - 290.
Голям е интересът на клиентите на пазара на труда към НП “Помощ при
пенсиониране”, за която обаче средствата за 2005 година са крайно
недостатъчни.
2.3.
Обучение за придобиване на професионална квалификация и
преквалификация
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През 2004 година обучените в различни форми на обучение са 153, като
повече от 1/3 от тях са постъпили на работа.
Обучените през първото тримесечие на н.г. са 17, като повече от
половината са започнали на работа.
Сдружение за заетост.
Учреденото през 2000год. Дружество за заетост и структурно развитие
“Нова-Средец”ООД за периода 2001-2002год. осигуряваше работа на лица по
програми на МТСП за временна заетост.
През 2003 и 2004 година ДЗСР”Нова-Средец”ООД работи по
Националната програма От социални помощи към осигуряване на заетост.
Реализирането на този проект целеше решаването на редица социалноикономически и инфраструктурни проблеми.
През 2005 година реализацията на тази програма бе дадена на Община
Средец.
За периода януари-март 52 лица работиха по програма “Аварийни
дейности”и 73 лица по ремонт и поддръжка.
Към 01.07.2005година по Националната програма ОСПОЗ работят 127
лица – 113 ремонт и поддръжка, 8 лица опазване на реколтата и 5 социални
асистенти, които оказват помощ на самотни и болни хора.
По програмата “Опазване на реколтата”работят 9 лица.

Здравеопазване

1.ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Населението на Община Средец се обслужва от Амбулатория за
първична медицинска помощ, ЛЗ за специализирана медицинска помощ,
Многопрофилна болница за активно лечение, стоматологични кабинети,
Филиал на Центъра за Спешна медицинска помощ-Бургас и училищно
здравеопазване.
2. МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Лекарските практики в селата се помещават в сгради-общинска
собственост, които са амортизирани и се нуждаят от ремонт.
Лекарските практики в Средец и МЦ-1 ЕООД се помещават на втори
етаж на сградата, находяща се на ул. Т.Николов № 10. В същата сграда
(сутерен, партер, първи и трети етаж ) са разположени Филиалът за спешна
медицинска помощ и МБАЛ-Средец ЕООД. Сградата е построена 1974 год.
Извършвани са само текущи ремонти. Терапевтично отделение на болницата
се помещава на първи етаж на двуетажна сграда, находяща се в същия парцел,
строена 1938 год. Сградата е амортизирана, не отговаря на санитарните
изисквания за болнично отделение.
3.КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ:
Общо на територията на Общината работят 35 лекари и 7 стоматолози.
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На 10 000 души население се падат 19,5 лекари - което е в стандарта за добро
медицинско обслужване.
Разкритите в МБАЛ Средец ЕООД 45 легла осигуряват 2,6 легла на 1000
души население – в стандартите за болнично обслужване на населението.
Проблем в доболничното здравеопазване (първична медицинска помощ)
са незаетите лекарски практики с център с. Г. Буково. Затруднено е
обслужването
в
селата
Богданово,
Варовник,
Сливово,
Синьо
Камене,Гранитец, Кирово и Белеврен, причина за което е незаетата в Г. Буково
практика.
Проблеми възникват и от факта, че не се осигурява ежедневен обществен
транспорт до 12 населени места от Общината, съгласно действащата към
момента транспортна схема.
Достъпното здравеопазване от една страна е транспортната мрежа на
общината и от друга страна имаме демографски проблем в населените места.
Това са села с малко хора, които не могат да привлекат медицински кадри да
бъдат постоянно там, но нормативната база позволява да се създадават т.нар.
мобилни структури на специализираните лечебни заведения. Така, че би
трябвало следващите години да се помисли за изграждането на такива мобилни
структури към „Медицински Център:, т.е. да изнесем кадрите в селата, защото
няма икономическа логика който и да е лекар да работи в село с по-малко от
сто човека.
Специализираната медицинска помощ се осъществява от МЦ І ЕООД
гр.Средец.
МБАЛ осигурява терапевтична, неврологична, педиатрична, акушерогинекологична и хирургична помощ, като високо, и тясноспециализирана
болнична помощ се осъществява в МБАЛ – Бургас.
С провеждането на реформата в здравеопазването се повишават
изискванията към болничната помощ, а именно:
- икономически ефективна ;
- отговаряща на условията за добра медицинска практика ( съобразно
действащите стандарти ) ;
- спазваща правата на пациентите;
- осигуряваща добри битови и санитарно-хигиенни условия по време на
престоя на пациента в болничното заведение.
В отговор на тези изисквания се извършва ремонт в МБАЛ Средец.
Изгради се нова операционна зала, предислоцира се хирургично отделение в
нови болнични стаи, като се осигуриха оптимални условия за лечение и
обгрижване на болните.Извърши се ремонт в детско и неврологично отделение
се достигнаха условията в хирургично отделение.Необходимо е да се довърши
ремонта в вътрешно отделение и изграждане на система за управление на
отпадъците.
В стратегията за здравното обслужване на населението на Общината
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трябва да залегне на водещо място изграждане на надстройка на северното
крило на поликлиничната сграда. Това ще даде възможност да се помести
изцяло болницата в една сграда, да се намалят разходите по нейната
поддръжка и обслужване, добра комуникация на лежащо болните с
диагностичните звена и физиотерапия.
4. ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
1. Налице е депопулация на Община Средец - ниска раждаемост, висока
смъртност, отрицателен естествен прираст.
2. Напредналият процес на демографско стареене на населението в
Общината има за резултат нарастващо хронифициране на заболяванията,
изискващо повече ресурси за продължително лечение и рехабилитация.
3. Здравни проблеми на подрастващите - профилактична дейност в
училищата, организационна и информационна връзка между училищната
здравна служба и личния лекар.
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Амбулаторията за първична медицинска помощ на територията на
Общината са 13 ,разпределени както следва:
- 6 лекарски практики в гр.Средец ;
-1
в с. Дебелт;
-1
в с. Дюлево;
-1
в с. Загорци;
-1
в с. Зорница;
-1
в с. Бистрец;
-1
в с. Факия;
-1
в с. Г. Буково.
Лекарските практики за първична медицинска помощ са оборудвани с
медицинска техника и инструментариум,според изискванията на НЗОК.
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І ЕООД гр.Средец
Специализираната медицинска помощ на населението се осъществява в
Медицински център – 1 ЕООД ( 7 специализирани кабинета по следните
специалности: терапевтичен, педиатричен, неврологичен, хирургичен,
акушеро-гинекологичен, ото-рино-ларингологичен и дермато-венерологичен).
Разкрита е индивидуална специализирана практика по очни болести. Клиниколабораторната и рентгеновата диагностика се извършват от съответните звена
на болницата.
Има разкрити 7 частни стоматологични кабинета (6 в гр.Средец и 1 в с.
Дебелт ), от които по договор със НЗОК работят 4 стоматолози и 4 частни
аптеки ( 3 в гр.Средец и 1 в с. Дебелт ).
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“МБАЛ СРЕДЕЦ”ЕООД гр.Средец
МБАЛ предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена
към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване здравето на
населението, снижаване на заболеваемостта, подобряване на качеството на
живота в Община Средец.
1. Основни цели:
1.1. Диагностика и лечение на острите заболявания, травми, изострени
хронични болести и състояния, изискващи оперативно лечение в болнични
условия по следните основни специалности:
• Вътрешни болести
• Детски болести
• Акушерство и гинекология
• Хирургия
• Неврология
• Анестезиология и интензивно лечение
• Физикална терапия и рехабилитация
• Лабораторна диагностика
• Ултразвукова и рентгенова диагностика
• Хемодиализа.
1.2. Постигане на финансова стабилност чрез разширяване източниците
на приходи от НЗОК, МЗ, собствени приходи от платени услуги, допълнителни
субсидии от МЗ за общински болници в трудни и отдалечени райони,
възстановени суми, законосъобразно изразходване на средствата.
1.3. Прилагане на инвестиционна програма за осигуряване на материална
база и оборудване с медицинска апаратура чрез лизинг, дарения, закупуване.
1.4. Планиране, организиране, ръководене и контролиране набирането,
подбора, квалификацията и заплащането на човешките ресурси.
1.5. Изграждане и въвеждане на система за управление на качеството на
предоставените медицински услуги, мониторинг на ресурсите, процесите и
резултатите.
Структура на Многопрофилна болница за активно лечение Средец
1. МБАЛ Средец обслужва население от 17 061 жители, от които 9 548
градско и 7 513 селско, на територия от 1 149 878 кв.метра, в 33 населени
места.
МБАЛ е разположена на терен от 20 210 кв.метра, със застроена площ 2
425 кв.м. Застрояването е смесено.
2. Обособени са следните функционални структури:
2.1. Диагностично консултативен блок
2.1.1. Приемно консултативен кабинет на функционален принцип.
2.1.2. Кабинет за обзорна диагностика.
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2.1.3. Клинична лаборатория.
2.2. Стационарен блок
2.2.1. Терапевтично отделение - 14 легла от тях:
- 2 легла за нефрологично болни;
- Стая изолатор с 1 легло;
- Стая за интензивно лечение с 2 легла.
2.2.2. Неврологично отделение - 10 легла от тях:
- Стая изолатор с 2 легла.
2.2.3. Детско отделение - 11 легла от тях:
- Стая изолатор с 3 легла
2.2.4. Хирургично отделение - 10 легла от тях:
- Стая изолатор с 1 легло;
- Интензивна стая с 3 легла
- Родилен сектор с 3 легла.
2.2.5. Отделение за хемодиализа с 4 поста.
2.3. За привеждане на стационарните структури в съответствие с новите
стандарти ще се извърши:
2.3.1. Довършване ремонта на Вътрешно отделение:
- Реконструиране на болничните стаи;
- Изграждане на втори санитарен възел;
- Довършване подмяната на дограмата с ергономична ПВЦ
дограма;
- Изграждане на светлинно звукова сигнализация.
2.3.2. Изграждане на система за управление на отпадъците.
3. Обзавеждане с медико-диагностична апаратура - инвестиционна
програма за закупуване:
3.1. Монитор за Детско отделение и Неврологично отделение.
3.2. Кислородна палатка, електрокардиограф, Амбу за обдишване за ДО.
3.3. Наркозен апарат за Хирургично отделение.
3.4. Етапно подменяне на диализната апаратура.
3.5. Подмяна на автомобилния парк.
3.6. Закупуване на трансдюсери за допълнителни опции.
4. Подсистема “Персонал”.
Управлението на човешките ресурси в МБАЛ Средец се определя като
дейност, която мобилизира, мотивира и създава условия за развитие и
професионална реализация в и чрез работа, насочена към достигане целите на
здравеопазването.
Общата численост на персонала в болницата е 86 щатни длъжности, от
които висш медицински персонал 13.50 длъжности, заемани от 17 физически
лица, от тях с две специалности 3; с една специалност 10; без специалност 4.
Въведен е конкурсен подбор за Началник отделения.
За решаване до 2013 г. поради възраст:
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- Завеждащ Детско отделение;
- Завеждащ Неврологично отделение;
- Завеждащ Рентгенов кабинет.
5. Анализ на изходните резултати.
Резултатите са най-ценният окончателен критерий за оценка на
качеството, тъй като те отразяват полезния ефект от здравните услуги.
5.1. МБАЛ Средец използва методи за оценка на качеството на
предлаганите здравни услуги.
5.1.1. Оценка чрез стандарти - стандартът е документ, регламентиращ
набор от правила, норми и изисквания към обекта на стандарта и е утвърден от
компетентни органи.
5.1.2. Клинична пътека - инструкция, която описва обичайния начин за
осигуряване мултидисциплинарни грижи за определен тип пациент и
позволява да се интерпретират отклоненията от нормата.
5.1.3. Клиничен одит - систематичен, критичен анализ на качеството на
медицинските услуги - диагноза и лечение, използването на ресурсите и
крайния резултат за пациента.
5.1.4. Кенс-мик подхода и приложението му в управлението на
болницата.
5.1.4.1. Кенс-мик подхода е аналитичен инструмент, който дава
възможност да се сравняват болниците по отношение на големината и вида на
техния продукт и размера на ресурсите употребени при производството му.
5.1.4.2. Кенс подхода позволява да се оцени ефективността на болниците
и да се вземат решения за развитието на системата от болнична помощ.
5.1.4.3. Кенс-мик подхода позволява да се запази динамиката в
развитието на болниците в условията на икономическа рецесия и
“затворени”бюджети чрез:
- Регулиран пазар и конкуренция;
- Повече дейност при по-ниски разходи и добро качество;
- Повече приходи.
Предметът на осигуряването на качеството на здравната помощ е
подобряване на резултатите от цялостната здравна помощ за осигуряване на
здраве, функционална дееспособност, благополучие на пациента и задоволство
от страна на потребителите на здравна помощ.
УЧИЛИЩНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Училищното и детско здравеопазване на територията на Община Средец
се осъществява от 19 медицински специалисти,от които 3 медицински
фелдшера и 16 медицински сестри с детски и общ профил. Дейността се
осъществява в 5 здравни кабинета, разкрити към детските и учебни заведения.
Обхванати са всички учебни и детски заведения на територията на Общината,
включително и Дом за деца лишени от родителски грижи “ Щурче”гр.Средец.
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Основна задача на медицинските специалисти и ръководството на
Община Средец е опазване здравето и живота на децата и учениците, полагане
на грижи за тяхното нормално психическо и физическо развитие.

Социални услуги

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към
подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневни дейности и
социална интеграция. Социалните услги се предоставят съобразно желанието и
личния избор на лицата. Съгласно Закона за социалното подпомагане и
Правилника за неговото прилагане, социалните услуги се разделят на:
1. Социални услуги предоставяни в общността.
2. Социални услуги предоставяни в специализирани институции.
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР.СРЕДЕЦ
Домашен социален патронаж гр.Средец е социална услуга предоставяна
в общността.
От 01.01.2003г. Домашен социален патронаж е общинска дейност, която
осъществява предоставяне на социални услуги по домовете. До 31.06.2003г.
Домашен социален патронаж беше към отдел “Просвета”.От 01.07.2003г. бе
сформирана функция “Социални дейност и издравеопазване”, а от месец
септември 2004 г. бе структуриран отдел “Здравеопазване и социални
дейности”.
Капацитета на Домашен социален патронаж е 140 места.
Комплекса от социални услуги, които Домашен социален патронаж
предлага са :
1. Доставяне на храна по домовете.
2. Поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните
помещения,обитавани от ползвателя.
3. Периодично съобразно график се осъществяват посещение от
социален работник по домовете, измерване на кръвно налягане и
наблюдение на здравословното състояние на патронираните лица.
4. Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни
средства при заболяване и инвалидност.
5. Заплащане на ел. енергия и телефон със средства на лицето.
6. Снабдяване с продукти и вещи от първа необходимост.
7. Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти.
8. Съдействие за изготвяне на документи за ТЕЛК.
През 2003г. Домашен социален патронаж е обслужвал 115 патронирани
лица, от които 20 са ползвали услугата почистване.
През 2004г. кухнята на патронажа беше преместена в реконструирания и
модернизиран кухненски блок на МБАЛ гр.Средец,която е съобразена и
отговаря на изискванията на Наредба №7, Закона за храните, Закона за НЗ.
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На 29.11.2004 г. Хигиенно – епидемиологичната инспекция /ХЕИ/ издаде
Удостоверение за регистрация, с което обекта /кухня Домашен социален
патронаж / беше вписан в Регистъра на обектите за производство на храни от
неживотински произход и за търговия с храни. Периодично се осъществява
контрол от РИОКОЗ / бивша ХЕИ/
През 2004г. Домашен социален патронаж е обслужвал 119 човека от
които 25 са ползвали услугата почистване.
С всяко обслужвано от Домашен социален патронаж лице се води
индивидуална социална работа.Изработва се”Индивидуален социален план”, в
който се отразяват потребностите и нуждите на лицето.На всеки шест месеца
се прави оценка на изпълнението на този план и ако е необходимо той се
актуализира.
Съвместно с “Връзки с обществеността”към Община Средец бяха
осигурени определен брой от общинския вестник “Средец”за информиране на
патронираните за най-актуалните събития в Общината.
През 2005г. Домашен социален патронаж запазва същите предлагани
социални услуги. Обслужвани са 116 лица.
През месец февруари 2005г. Община Средец закупи за нуждите на
Домашен социален патронаж лекотоварен автомобил “Ситроен Берлинго”,
което много улесни дейността и намали разходите на обслужваните лица.
През месец април 2005г.бе разширен щата на Домашен социален
патронаж, като бяха назначени Управител, нов социален работник и бе
разкрита бройка за помощник-готвач.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ГР.СРЕДЕЦ
Дом за стари хора – гр.Средец е създаден, благодарение на оказаната
финансова подкрепа на два големи Европейски донора – Обединени
Холандски Фондации за Централна и Източна Европа и програма ФАР на ЕС.
Той е резултат от обединяване на усилията в дейността на сдружение
“Бяла лястовица”, Община Средец и представители на бизнеса.
Дом за стари хора гр.Средец е специализирана институция за социални
услуги / Специализирана институция за социални услуги / и е предназначена за
възрастни хора, с възможност за самообслужване , физически и психически
съхранени, тя е с капацитет 20 места/13 за жени и 7 за мъже/и численост на
персонала – 11 бр. В Дом за стари хора целогодишно се предлагат нормални
битови условия за живот, както и грижи за физическото и психическото здраве
на домуващите. Настанените самотни хора ползват следните услуги.
осигуряване на храна и отопление, грижи за личната хигиена;
наблюдение на здравословното състояние;
социални услуги;
рехабилитация;
духовни грижи;
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В етап на проектиране е втори етап на “Дом за стари хора”– с отделение
за лежащи.
Веществената издръжка, фонд “Работна заплата”и числеността на
персонала на дома са осигурени със Закон за държавния бюджет, в частта
делегирани държавни дейности в бюджета на Община Средец.
Управлението на Специализирана институция за социални услуги се
осъществява от кмета на Общината , който е работодател на персонала в нея.
Размера на таксите се определя съгласно тарифа за таксите за социални
услуги, финансирани от републиканския бюджет и представлява 70% от
дохода на лицата, които ползват услугите на социалното заведение, но не
повече от действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.
Кандидатстването за прием в дома става с подаване на писмена молба по
настоящ адрес, до директора на съответната Дирекция „Социално
подпомагане”. Отговарящите на изискванията, се настаняват със заповед на
директора на Дирекция „Социално подпомагане”гр.Средец.
Дирекция “Социално подпомагане”- ОбщинаСредец, обл. Бургас
Дирекция “Социално подпомагане”-Община Средец е приемник на
дейността на ОбССП-гр.Средец, считано от 01.01.2003г. /Д.В. бр.120/
29.12.2002г. /.
Дирекцията обслужва 33 населени места с общ брой население 16 810
души / в т.ч. 9733 души в гр.Средец /.
Социалното подпомагане е парично и натурално на основание
разпоредбите на ЗСП, ЗСПД, ЗИХУ, ЗЗД и Наредба №5 /30.05.2003г. и като
дейност обслужва месечно:
- по чл. 9 от ППЗСП – 400 случая;
- по чл. 18, чл. 19, чл. 21 от ППЗСП – 34 случая;
- по чл.5а, чл.6, чл. 7, чл 8 от ЗСПД – 1400 случая;
- по чл.25, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 43 от ППЗИХУ - 1450
случая.
ППЗЗД:
- сигнали, по които е работил за 2004 г. – 195 сигнала;
- сигнали, по които е работил за 2005 г. – 80 сигнала;
- месечна помощ се отпуска по 14 случая на деца, настанени в семейства
на близки и роднини / мярка за закрила по Закона за закрила на детето/;
Отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане”
Община Средец извършва и следните дейности:
- консултира и информира всяко дете, потърсило съдействие от Отдел за
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закрила на детето в съответствие с неговото развитие;
- консултира родители или лица, на които е възложено изпълнението на
родителските функции, по въпроси на социалното подпомагане и социалните
услуги;
- осигурява съдействие за подобряване на социално - битовите условия;
- провежда социална работа с цел улесняване контактите между
родители и деца, както и при конфликтни и кризисни отношения;
- Отдел за закрила на детето извършва проучване и оказва съдействие на
кандидатосиновителите във връзка с тяхното кандидатстване, самото
осиновяване, подготовката за изпълнение на родителските им функции и
подкрепа в следосиновителния период;
- Отдел за закрила на детето провежда социални проучвания и изготвя
социални доклади или становища по компетентност при поискване при
съдебни и административни производства;
-провежда мерките за закрила по отношение на деца в риск.
Дирекция „Социално подпомагане”- Община Средец подпомага по
Наредба №5 /30.05.2003г. с целева натурална помощ за отоплителен сезон
2004-2005 г:
- с твърдо гориво /дърва, брикети/ - 1328 случая
- с ел. енергия – 350 случая
Директорът на Дирекция „Социално подпомагане”- Община Средец със
Заповед настанява лица /деца/ в специализирани институции и предоставянето
на социални услуги в общността, когато са държавна дейност.
Дирекция „Социално подпомагане” Община Средец е работодател през
2005г. на 27 лица назначени като лични асистенти на близки – 27 лица/ деца/ с
трайни увреждания по Национална програма “Асистенти на хора с
увреждания”и НП”ОСПОЗ”. Ежемесечно предоставя информация /по списък/
на Дирекция „Бюро по труда” на подпомаганите по чл. 9 от ППЗСП безработни
лица за включване на същите в НП”ОСПОЗ”.
Дирекция „Социално подпомагане” общ Средец извършва ежемесечно
здравно осигуряване на 500 лица, които получават месечни социални помощи
и целеви помощи за отопление /съгл. & 4, т.2 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за здравно осигуряване, в сила от 01.01.2005г./.

Образование

През последните години демографският срив създава сериозни
проблеми в териториалната организация на образованието в Община Средец.
Закриха се основните училища в селата Зорница, Момина църква,
Драчево и Зорница.
Обединени бяха СПТУМ /средно професионално техническо училище по
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машиностроене / с Техникума по електроника, а през 2001г. се извърши
сливане на Техникума по машиностроене и електроника със СПТУМСС /
средно професионално техническо училище по механизация на селското
стопанство в ПГ по МССЕ
В момента на територията на Общината има 11 общински учебни
заведения:
1.
СОУ”Св.св. Кирил и Методий”гр.Средец;
2.
ОУ “Антон Страшимиров”с. Дебелт;
3.
ОУ”Св.св. Кирил и Методий”с. Загорци;
4.
ОУ”Н.Й.Вапцаров”с.Факия;
5.
ОУО гр.Средец
6.
ОДЗ №1 “Снежанка”гр.Средец;
7.
ОДЗ №2 “Й.Николова”гр.Средец;
8.
ЦДГ с.Дебелт;
9.
ЦДГ с.Загорци;
10. ЦДГ с.Орлинци;
11. ЦДГ с.Факия.
Държавните учебни заведения са три:
1. Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи
“Щурче”гр.Средец;
2.
Помощно училище интернат “В.Левски”гр.Средец;
3. ПГ по МССЕ гр Средец.
Частни учебни заведения на територията на Общината не са разкривани.
Всички учебни заведения са кадрово осигурени. В момента има
насищане на преподаватели от някои специалности /биология, химия, начални
учители и предучилищно възпитание/.
Организационно “Просветата”се управлява от две звена към отдел
“образование и младежки дейности”в общинска администрация.
Първото звено “Организационно педагогическа дейност”отговаря за:
1. Организира и контролира прилагането на държавните изисквания за
материално културната среда на образованието и предучилищното
възпитание;
2. Оптимизира структурата на учебните и детски заведения в
съответствие с потребностите на Общината и предлага мрежата на учебните
заведения в Общината;
3. Координира дейността на общинските учебни детски заведения и
обслужващите звена за организиране на нормален учебно-възпитателен процес
в съответствие с изискванията на ЗНП и ППЗНП;
4. Оказва методическа помощ на учебно възпитателните заведения по
прилагането на ЗДБРБ, Закона за общинските бюджети и други;
5. Контролира рационалното разходване на финансовите средства в
системата на образованието.
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Второто
звено
“Финансово-счетоводно
осигуряване
на
образованието”организира финансирането на общинските учебни детски
заведения, както и на обслужващите звена. Осъществява контрол по
спазването на финансово-бюджетната и платежна дисциплина в съответствие
със Закона за счетоводството и други подзаконови нормативни актове. И двете
звена са кадрово обезпечени.
Проблем пред образованието в Община Средец е прибирането и
задържането на децата и учениците от ромски произход, които не разполагат и
с минимални средства /за облекло и храна/ необходими за посещение на
учебно заведение.
Структурата на учебните заведения в Община Средец е дадена в
приложение 1
От изложената структура става ясно, че на територията на Община
Средец са обхванати:
1. В детските заведения - 530 деца
2. В учебните заведения - 1530ученика от които 294 в средните.
Кадровото осигуряване по учебни заведения е отразено в Таблица 16.
От посочените данни се установява, че на 1000 души се падат 105
преподаватели за учениците и 109 преподаватели за децата в детските градини.
Учебните заведения разполагат със 75 класни стаи, следователно при
функциониращите 80 паралелки на 100 паралелки се падат 94 класни стаи.
Съществуващата материална база е напълно достатъчна, но трудно се
подържа поради недостатъчните финансови средства.
Проблем за Общината са неизползваните сградите на закритите учебни
заведения, които се рушат, а някои вече са срутени.

Спорт

Спортните традиции в Община Средец са с дълбоки корени. Най-широко
разпространен спорт за региона е борбата. Оттук започват спортния си път
плеяда известни български борци, оставили трайна следа в националната
борческа школа – свободен стил. Сред тях са Продан Гарджев, Иван Шавов,
Крали Бимбалов, Иван Гинов, Янчо Патриков и много други.
Сега в Общината спортът се развива в три направления – борба,
волейбол и футбол.
Регистрирано е сдружение по борба “Странджа 2001”с председател
Динко Иванов. Към училищата работят школи по борба с треньори Ангел
Гарджев и Симеон Стаев, където се подготвят борци в различни възрастови
групи.
Волейболен клуб “Странджа”с председател инж. Костадин Чолаков
започва своята дейност през 1993 година. В настоящия момент тренират
момчета и момичета в следните възрастови групи: подготвителна, девойки и
юноши младша и старша възраст.
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Наличните стадион и спортна зала дават възможност за развитието на
футбола. Регистриран е футболен клуб “Странджа Металург”с председател
Бойчо Колелиев. Към него тренират подготвителна група до 12г., деца до 14г.
и мъжки отбор.
Общината разполага с градски стадион, спортна зала и добра база с
басейн в училището в град Средец, но тя е недостатъчна.
Възможност за добро развитие на спорта ще даде работата с училищата,
която да доведе до развитие на спортния потенциал при подрастващите и
младежите. Както и доизграждането на спортния комплекс, намиращ се в
градския парк.

Култура

СЪСТОЯНИЕ НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Структурните промени, се отразиха негативно на културните
институции, особено в малките общини - остаряла материално-техническа
база, минимални щатове, слаба финансова обезпеченост и нефункционираща
нормативна база.
На територията на Община Средец работят 14 читалища. Една от
основните им дейности е библиотечната. За 2004 година в тях са регистрирани
общо 1986 читатели. Библиотечният фонд е достигнал 121 790 единици,
посещенията са 25500, а раздадената литература е 31 805бр. Малък е броят на
новозакупената литература – 870 заглавия, а дарените библиотечни единици са
в размер на 500бр. Слабият ръст на придобиване може да се обясни с
недостатъчните средства. Следва да се отбележи, че абонамент на периодични
издания има във всички библиотеки.
Към библиотеките в гр.Средец и селата Дебелт, Дюлево и Загорци са
изградени клубове за работа с читателите, където се организират срещи с
творци, вечери, посветени на тяхното творчество, разговори и дискусии по
проблеми, вълнуващи читателите.
Читалищата развиват активен културен живот. Те са център на духовния
живот в Общината. Най-крупните им изяви са свързани с традиционният
календар на българина – Кукеров ден, Великден, събори, Коледни празници и
др. Групи и състави от тях участвуват във всички по-важни мероприятия от
регионален и в част от национален мащаб. Вече е традиция кулминация на
изявите им да бъде участието в Месеца на културата на Общината и
Националния Странджанско-тракийски събор “Фолклорен венец - Божура“,
който бе проведен за тринайсети пореден път през 2005г. Този мащабен
културен форум утвърждава позициите на Общината като притегателен център
за изява на млади таланти.
В областта на културно-историческото наследство и музейното дело
продължава работата за съхраняване и опазване на музейните единици.
Проведени са археологически разкопки в крепостта “Калето”край гр.Средец.
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Активни разкопки се провеждат на територията на археологическият резерват
в с.Дебелт. Предстои изграждане на постоянна експозиция.
Реконструиран и обновен е етнографския комплекс – Карабунарска
къща. Предстои обновяване и осъвременяване на експозицията в Байловата
къща. Исторически музей Средец работи в унисон с нормативните уредби в
областта на музейното дело.
Единственият манастир в Странджа планина, южната част на Бургаски
регион – манастирът “Живоприемний източник”е разположен на територията
на Общината, край с. Голямо Буково.
Приложения: 2, 3
Справки 1, 2.
ª
ª

ª
ª

ª
ª

ИЗВОДИ
Община Средец е голяма по територия – 1146 кв.км, но рядко населена
Община с население 16 810 (2005 г.), което съставлява само 4,22% от
населението на Бургаска област;
Гъстотата е 14 човека на кв.км; включва 33 населени места, от които един
град и 32 села; ≈58% от населението на Общината живее в общинския
център – гр.Средец (9 733 ж.); повечето от селата са малки – само едно село
е с население над 1000 ж.;
81% от населението е българско и 19% - ромско;
Общината се отличава с висок отрицателен естествен прираст –
раждаемост 8,96 промила (колкото е средната за страната 8,8 промила) и
смъртност 22,43 промила (много по-висока от средната за страната – 13,6
промила) (2000 г.);
Силно застаряващо население – 30% от населението е над 60 години;
сравнително висок относителен дял на населението в над трудоспособна
възраст;
Наблюдават се засилени миграционни процеси към областния център –
гр.Бургас и към селищата на южното черноморско крайбрежие;
обезлюдяване на голяма част от селата в Общината;

ª Нивото на безработицата в Общината е сравнително високо – 26,26%
(2001г.);
ª Сред безработните преобладават лицата без професия и специалност,
жените, възрастовата група 30 – 34 години;
ª Средната продължителност на безработицата е висока – 12,23 месеца;
ª Търсенето на работна сила е основно за лица с работническа професия и
нискоквалифицирана работна сила без специалност;
ª Бюро по труда – Средец съвместно с общинската администрация и
работодатели провежда активни мерки в областта на заетостта – за
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младежи, за лица с трайно намалена трудоспособност, за продължително
безработни, заетост в общественополезни дейности;
ª Създадено е сдружение за заетост през 2000г.;
ª В Общината има 13 лечебни заведения за първична медицинска помощ, 1
Медицински център с 4 болнични отделения, 7 специализирани кабинета; 7
частни стоматологични кабинета и Център по хемодиализа;
ª Сградите, които се използват за здравеопазване са силно амортизирани и се
нуждаят от ремонт; лекарските практики и клиничната лаборатория е
необходимо да се оборудват със съвременна техника и апаратура;
ª Затруднено е обслужването на някои села в Общината поради незаети
лекарски практики и липсата на редовен обществен транспорт до тях;
ª Бъдещ проблем с кадровото осигуряване на болничната помощ;
ª Необходимост от създаване на мобилни структури към „Медицински
център – І Средец”, предвид демографския проблем и съществуващата
транспортна схема на общината;
ª В Община Средец има две заведения за социални услуги – Домашен
социален патронаж и Дом за стари хора-гр.Средец;
ª Социалното подпомагане в Общината обслужва 3284д/м (2005г.)
ª На територията на Община Средец има 11 общински учебни заведения (4
ЦДГ, 2 ОДЗ, 4 ОУ, 1 СОУ,) и 3 държавни учебни заведения (ПГ по МССЕ
Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи
“Щурче”гр.Средец и Помощно училище интернат “В. Левски”– Средец;
ª Проблем пред образованието в Общината е прибирането и задържането на
децата и учениците от ромски произход в учебните заведения; броят на
учениците в Общината е 530 деца в детските заведения и 1530ученика, от
които 294 в средните учебни заведения (2005г.);
ª Съществуващата материална база в образованието е достатъчно, но
амортизирана и недостатъчно осигурена със съвременни учебно-технически
средства;
ª Проблем съществува със сградите на закритите учебни заведения, които се
рушат и разграбват, а някои вече са срутени;
ª Община Средец е с дълбоки традиции в спортовете – борба, волейбол и
футбол;
ª В Общината са регистрирани клубове по борба, волейбол, футбол и школи
към училищата;
ª Наличие на стадиони, многофункционална спортна зала, която не е
довършена; плувен басейн в СОУ – гр.Средец;
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ª На територията на Община Средец работят 14 читалища – центрове за
културна и библиотечна дейност;
ª Организират се традиционни прояви във връзка с културния календар –
Кукеровден, Великден, събори, Коледни празници;
ª Ежегодно се провежда национален странджанско-тракийски събор
“Фолклорен венец – Божура”;
ª Наличие на исторически музеи с отдели Археология, Етнография и
История, действащи постоянни етнографски експозиции – музей in sito
Национален археологически резерват “Деултум – Дебелт”;
ª Единственият манастир в южната част на Бургаски регион – манастирът
“Живоприемний източник”е разположен на територията на Общината.
ТЕХНИЧЕСКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Социално - икономическото развитие на Общината е във висока степен
зависимо от състоянието и функционирането на техническата инфраструктура,
която е предпоставка за максималното ангажиране потенциала на територията.
Четирите системи на техническата инфраструктура – транспортна,
съобщителна, водностопанска и енергийна по различен начин влияят върху
това развитие. Транспортната и съобщителна инфраструктурни системи пряко
провеждат комуникациите в процесите на развитие, като осигуряват както
функционирането на Общината като единен организъм, така и интегрирането й
в по-горните териториални нива-съответно областта и страната, докато
водостопанската и енергийна системи имат по-скоро снабдителни функции.
Анализът и оценката на техническата инфраструктура са необходимо
условие за определяне на Стратегията за развитие на Общината, а избраните
приоритети ще изискват съответното доизграждане на техническата
инфраструктура.

Водоснабдителна система-водоизточници, пречиствателни станции,
водоснабдителни мрежи
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Хидрографската мрежа в района на Община Средец е неравномерно
развита. По-гъста и по-добре развита тя е в югоизточната и южната части на
Общината. В останалата част от района разнообразието на теренните форми не
е голямо, което обуславя и слабото развитие на хидрографската мрежа.
Изворите в района са в ограничено количество. Повечето от тях през лятото
пресъхват. С чувствителен и постоянен воден дебит са изворите на Бяла река и
Башдерменски дол.
Водоснабдяването на населените места в Общината се осъществява от
местни водоизточници и водоснабдителна система “Ясна поляна“. От всички
33 населени места без съвременно водоснабдяване са селата Гранитец,
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Г.Ябълково, Граничар, а селата Белеврен, Пънчево, Тракийци, и Росеново са
без водоснабдяване.
Водопотреблението общо за Общината е 1 144 397 м3, като в т.ч. от
населението – 690 113 м3 и от фирми – 454 284 м3.
Водопотреблението на жител средно за денонощие е от 78 л до 251л.
Състоянието на външните водопроводи и вътрешните мрежи като цяло е:
недостатъчни водоизточници, остаряла и недоразвита вътрешна водопроводна
мрежа, недостатъчни водоеми – като количество и обем, недостатъчен дебит
на съществуващите водоизточници.
Поради намалелия дебит на местните водоизточници, засушаването в
последните години, липсата или недостатъчния обем на водоемите в цялата
Община има сезонен режим на водата с изключение на гр.Средец.
В Направление “ Строителство “ при Общинската администрация има
изготвени проекти за строителство на водопроводни мрежи и системи за
проблемните населени места. Започнало е строителството на обектите:
Водоснабдяване с. Кирово, с. Варовник, с. Граничар. Основна част от
разпределение на капиталовите разходи са за водоснабдителната програма на
Общината, която е приоритет в социалната й програма.
Голяма част от селата са със затихващи функции и решаването на
водоснабдителните проблеми в известна степен би помогнало за завръщането
на хората по селата или за развитието на селски туризъм, като се ползват
даденостите на района.
Необходимо е да се насочват финансови средства за допълнителни
водоизточници, изграждане на регулиращи водоеми, както и реконструкция,
модернизация и разширяване на съществуващите водопроводни мрежи.
Изграждане на водоснабдителни мрежи на селата без модерно водоснабдяване.

Мрежи

и системи за отпадни води-канализационни мрежи,
пречиствателни станции
1. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
Канализационна мрежа има частично изградена в град Средец и с.
Дебелт. Канализацията на града е комбиниран вариант – в южната част е
смесена, а в ниската /северната/ част на града е разделна.
Параметри на канализационната мрежа:
Дължината на канализационната мрежа е 13,970 км в т.ч. дъждовна
канализационна мрежа – 0,950 км
4 Отведени непречистени води в повърхностни водоприемници –
Пречиствателна станция и Средецка река.
4 Битово водно количество – 2551,5 м3;
4 Промишлено водно количество – 812,16 м3;
4 Съотношение на улична канализационна мрежа към обща улична
мрежа в км e 26 %;
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4 Дължина на уличната мрежа – 53,130 км;
4 Дължина на уличната канализационна мрежа – 13,970 км;
Канализационната мрежа има изграденост 26% и обслужва 75% от
населението и всички индустриални предприятия.
2. ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Започнато е строителство на пречиствателна станция за отпадни води на
територията на гр.Средец през 1990 година. Същата е проектирана с
техническа схема за механично и биологично пречистване, отстраняване на
биогенните елементи и обеззаразяване на водата. След продължително
прекъсване на строителството обектът беше продължен през 2001 година, като
е изготвен нов проект с разработена съвременна технология. През 2004г. бе
завършен първи етеп в изграждането и пусната в действие. Предстои
цялостното завършване на пречистрвателната станция. Предвидено е тя да
обслужва населението на гр.Средец.
ПСОВ има следните показатели:
Q ср. ден - 9 500 м 3 / ден
110 л / сек.
Q макс. ден -15 000 м 3 / ден
2.3. ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
На територията на Общината няма изградени напоителни системи и
съответно напоителни полета.
Водостопанската
инфраструктура е недостатъчно развита и
съществуващата е прекалено амортизирана. Необходимо е да се търсят нови
водоизточници, да се изграждат водоеми, с което да се реши проблема със
сезонния режим. Непрекъснато трябва да се извършва и рехабилитация на
съществуващата водопроводна мрежа, тъй като е морално остаряла и
непрекъснато има аварии. Водохващанията на местните водоизточници са
отпреди 20 – 30 години и голяма част от тях са компрометирани. За
канализацията в гр.Средец има проектна готовност и при осигурени средства
може да продължи изграждането поетапно.

Траспортни мрежи

ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ
Инфраструктурните транспортни коридори се формират от пътните и
ж.п. транспортни елементи от най-висок клас, като провеждат международни
или национални пътнико и товаро-потоци. Обслужването на дадена територия
от международни /МТК/ или национални/НТК/ транспортни коридори я
включва директно в националната транспортна система с произтичащите
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предимства за лесен достъп до всякакъв вид транспорт и “скъсяване на
пространството”.
През територията на Община Средец не минават общоевропейски
транспортни коридори (ОЕТК), но в непосредствена близост по черноморското
крайбрежие минава важния международен път Е87 – Р.Румъния – ГКПП
Дуранкулак – Варна – Бургас – Малко Търново – Р.Турция, който провежда
международните потоци по посоченото направление.
На север от Общината минава Пан-европейски коридор VIII (Дурас –
Тирана – Скопие - ГКПП Гюешево – Кюстендил – София – Пловдив – Бургас Варна), провеждащ потоците в направление Запад-Изток, като достъпът до
него е през областния център Бургас на разстояние 28км. Пряка връзка към
Пан-европейски коридор VIII липсва, което затруднява бързия достъп до
републиканската пътна мрежа от висок клас.
Другият ОЕТК, в близост до територията на Общината е по
направлението Р.Румъния ГКПП Силистра-Шумен-Ямбол-Елхово-ГКПП
Лесово-Р.Турция. Този ТК е една възможност за включване на територията на
Общината в националната транспортна мрежа от висок клас в западна посока,
но е най-отдалечен.
ПЪТНА МРЕЖА
1.
Републиканска пътна мрежа /РПМ/
Относителният дял на пътища ІІ клас към общата пътна мрежа е 17,5%,
автомагистрали и пътища І клас няма. През Общината преминават важни
транспортни пътища с регионално и международно значение: Бургас - Средец Ямбол, Бургас - Средец – Елхово, транспортни връзки с Малко Търново Истанбул, Босна - Царево /южно Черноморие/.
2.
Областна и общинска транспортна схема.
С утвърждаването на новите общинска и областна транспортни схеми се
подобри и оптимизира транспортното обслужване на населението от
Общината. В момента има 38 броя директни връзки между гр.Средец и
гр.Бургас, както и 6 броя връзки осъществявани по републиканската
транспортна схема. Село Дебелт има 38 броя транспортни връзки на ден с
областния център, с.Драчево – 4 броя. Всички населени места в Общината
имат директна връзка с общинския център, съобразена с часовете на тръгване и
на пристигане на автобусите за и от гр.Бургас.
Съществуващата общинска транспортна схема задоволява потребностите
на населението за връзки с общинския център. При наличие на предложения за
промяна те се разглеждат своевременно от комисия назначена от кмета на
Общината и се предлагат за утвърждаване от общинския съвет. Промяна на
общинската транспортна схема може да става на всяко заседание на
общинския съвет. Тази процедура се изпълнява в съответствие с изискванията
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на Наредба №2 от 15.03.2002г. на Министерство на транспорта и съобщенията.
Могат да се правят и промени в областната и републиканската транспортни
схеми, като това става със съгласието на общините, на чиито територии има
спирки по маршрута и се утвърждават съответно от областните управители и
Министерство на транспорта и съобщенията.
От първостепенно значение за населението на Общината са
транспортните връзки с град Средец, като 12 от общо 32 села имат ежедневни
връзки с общинския център, а именно:

Два пъти дневно са: с.Белила, с.Проход, с.Бистрец, с.Кубадин,
с.Пънчево, с.Факия, с.Момина Църква, с.Дюлево, с.Малина, с. Орлинци,
с.Светлина и с.Загорци.

с.Зорница – 3 пъти дневно.

с.Драчево – 4 пъти дневно.
Един път дневно са: с.Драка, с.Радойново.

с.Дебелт – 38 пъти дневно има връзка с град Средец.
Четири села - Вълчаново, Сливово, С.Камене и Гранитец имат връзка с
гр.Средец четири пъти седмично, четири села – Г.Буково, Кирово, Богданово и
Варовник – три пъти седмично, пет села – Суходол, Г.Ябълково, Д.Ябълково,
Граничар и Белеврен – два пъти седмично и с.Росеново – два пъти месечно.
Само със с.Тракийци не съществува транспортна връзка, обслужвана от
обществения транспорт.
Всички населени места от Общината имат връзка с общинския център.
Помежду си населените места имат връзки по съответните направления :

с.Белила-с.Проход-с.Бистрец-с.Кубадин;

с.Пънчево-с.Вълчаново-с.Г.Ябълково-с.Д.ябълково-с.Факияс.М.Църква;

с.Вълчаново-с.Сливово-с.С.Камене-с.Гранитец;

с.Светлина-с.Загорци-с.Малина-с.Драка-с.Радойново-с.Зорница;

с.Варовник-с.Богданово-с.Г.Буково-с.Кирово-с.Граничарс.Белеврен;

с.Светлина-с.Загорци-с.Суходол-с.Орлинци-с.Малина;

с.Дебелт-с.Драчево;

с.Пънчево-с.Г.Буково-с.Кирово-с.Варовник-с.Богданово.

достъп до обекти, представляващи културно-исторически,
туристически или друг интерес
Транспортните връзки между гр.Средец и гр.Бургас са 38 пъти на ден,
както и 6 броя връзки осъществявани по републиканската транспортна схема
по направленията гр.Бургас-гр.Ямбол-гр.Бургас, гр.Бургас-гр.Елхово-гр.Бургас
и гр.Бургас-гр.Карнобат-гр.Бургас.
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Транспортните връзки обслужвани от обществения транспорт между
град Средец и град Бургас към настоящия момент са достатъчни и
удовлетворяват нуждите на пътуващите. Съществува реална възможност и за
последващо подобряване транспортното обслужване на жителите на Общината
чрез актуализиране на курсовете на автобусните линии гр.Средец - гр.Бургас /
гр.Бургас - гр.Средец /, като това е една от целите на Община Средец.
3.
Общинска пътна мрежа
Общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на
Община Средец възлиза на 125,14км, и по класове е следната:
ІІ – ри клас – 55, 54 км
ІІІ – ти клас – 69, 60 км
Поради неизвършване на текущо поддържане на по – голямата част от
междуселищните артерии състоянието им е много лошо. В лошо състояние се
намират и редица съоръжения. Ежегодно се развива схема за ремонт на
пътната мрежа от ІІ и ІІІ клас. При финансови възможности е необходимо да се
извърши основен ремонт и реконструкция на част от пътната мрежа. Като
пътни връзки са достатъчни, но изграждането им е в годините на по – малка
интензивност на движението и основата на пътя вече не издържа на засилената
интензивност и на тежкотоварните автомобили. Това се явява основен проблем
и с текущи ремонти проблема се решава само за определен момент.
Общинската пътна мрежа включва всички пътища от IV клас с обща
дължина 191,40км - 60% от всички пътища на територията на Общината. Част
от пътищата са без трайна настилка.
Справка за пътищата според вида на настилката:

Асфалтобетон – 142, 140 км

Запечатка – 110, 000 км

Паваж – 1, 400 км

Пътища без настилка – 62, 600 км
Пътната мрежа на територията на Общината е достатъчно развита като
връзки с населените места. Нейната гъстота е 0,276 км / км 2.
Вътрешната пътна връзка е добре развита и осигурява транспортни
връзки на всички населени места от Общината с гр.Средец.
Връзката между отделните селища се осъществява по пътища от
четвъртокласната пътна мрежа, като 8,9% са асфалтирани, 57,4% са запечатка,
32,65 % пътища без настилка.
Поради неизвършване на текущо поддържане на по – голямата част от
междуселищните артерии състоянието им е много лошо. Такива са пътя:
Аврамов мост – Дюлево; Кирово – Белеврен; Факия – Г. Ябълково; Средец –
Росеново; Г.Буково–Тракийци. В по–добро състояние са: Разклон Вълчаново–
с.Вълчаново; Разклон Пънчево, Сливово – Гранитец. В лошо състояние се
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намират и редица съоръжения: Водосток по пътя Средец – Бистрец; два моста
в с. Суходол; мост по пътя разклон Вълчаново – с. Г. Буково /сарпасан/.
Състоянието на общинската пътна мрежа е в същата позиция, както и пътната
мрежа от ІІ и ІІІ клас, като там положението е още по – драматично, поради
преминаване на тежкотоварни автомобили по пътища само с трошенокаменна
настилка. Това се получава поради засилен дърводобив. Поради редовното
преминаване на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства по
четвъртокласната пътна мрежа, крайно нуждаещи се от основен ремонт са
следните пътища :
1. ІV-79606 – Кирово-Белеврен.
2. ІV-79604 – Голямо Буково-Кирово-Граничар.
3. ІV-79042 – р-н Факия-с.Горно Ябълково.
4. ІV-79048 – р-н Долно Ябълково-с.Долно Ябълково.
5. МП Богданово-р-н Варовник.
Преминаването на тежки и/или извънгабаритни ППС по посочените
пътища през летния сезон води до сериозно повреждане на пътната настилка,
което наложи ограничаване на товаропотока чрез въвеждане на забрана за
преминаване на ППС с маса с товар над 20т.
Поради хроничния недостиг на средства за поддържане и отложените
във времето ремонтни работи състоянието на общинската пътна мрежа е
незадоволително.
Пътната настилка в града е в лошо състояние. Поради определения от
Изпълнителна агенция “Пътища” обходен маршрут на транзитното товарно
движение “Сливен-Ямбол-Средец-Бургас” и обратно, през летния сезон пътят
Бургас-Средец е натоварен от движението на товарни автомобили. Настилката
на ул.”Н.Попов” (околовръстен път Бургас-Средец-Ямбол) е силно
деформирана, има големи дупки и пропадания, тъй като според нормите за
проектиране този пътен участък не е пригоден да издържа подобни
натоварвания. Освен това, движението на товарните автомобили създава голям
шум, а деформираната пътна настилка пречи на движението на останалите
участници в движението по пътищата.
Аналогично е състоянието и в другите населени места от Общината.
Осигурени са пътни връзки с природните и културни забележителности в
Общината, като манастир “Животоприемен източник” край с.Голямо Буково,
местността “Божура”, с.Дебелт – археологическа база, гр.Средец –
археологически музей и др.
4. Автотранспортно обслужване
Автобусен транспорт и таксиметров превоз на пътници, като
обществения транспорт заема по-голям дял в превозите. Основно обществения
транспорт се осъществява от две транспортни фирми - “София Франс Ауто Бургас“ ООД град Бургас и “ Бургасбус “ ЕООД град Бургас. “СФАБ” ООД е
План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.

- 90 -

частна фирма, а “Бургасбус” ЕООД е общинска фирма, собственост на Община
Бургас. В транспортното обслужване на Общината се включват и други фирми,
извършващи превози по републиканската и областната транспортни схеми –
“Диянабус”-гр.Ямбол и “Минибусекспрес”-гр.Бургас. Автобусният парк на
основния превозвач на Община Средец - “СФАБ” ООД е нов с година на
производство 2000г. и отговаря на директивите на Европейския съюз за
екологични качества. Автобусите са от категория М2 и М3, клас ІІ и от
категория М2 и М3, клас В за междуселищни превози по общинската,
областната и републиканската транспорнти схеми. Наличието на автобуси от
посочените категории и класове позволява по-рационално и пълноценно
използване на автобусния парк при обслужване на населението, което
повишава качеството и нивото на обществения превоз на пътници. С
навлизането и трайното установяване на превозите с микробуси по
направленията от областната и общинската транспортни схеми се осигури поголям брой връзки между двата града, което бе и желанието на населението от
гр.Средец. Превозите с микробуси, осигуряват на пътниците регулярни връзки,
бързина на предвижването и разширен достъп до съответното населено място.
За доброто позициониране на тази услуга на пазара допринася най-вече
амортизирания автобусен парк на държавните и общински транспортни фирми
с които се увеличава времето за пътуванията. Повечето от микробусите са
собственост на частни превозвачи. Автобусите от автобусния парк на
“Бургасбус“ ЕООД са с години на производство между1981г. и 1989г.
Автобусите са само категория М2 и М3, клас ІІ, шумни са, замърсяват
околната среда и пътуването с тях е крайно некомфортно, качеството на
предлаганата от автобусния транспорт услуга не е добро. Превозите се
извършват с автобуси с около 40 места, повечето от които са българско
производство – “Чавдар”, силно амортизирани, с ниски скорости и други
отрицателни характеристики.
В момента има една браншова транспортна организация - “Национален
съюз на превозвачите“, която защитава интересите на превозвачите.
5.
Специализиран и таксиметров превоз на пътници
В Общината освен превози по утвърдени транспортни схеми се
извършват и специализирани превози. Те са насочени основно към извозване
на ученици и учители към училищата в град Средец, с.Загорци и с.Факия, като
превозите се осъществяват от “София Франс Ауто-Бургас“ ООД - основния
превозвач на Община Средец. За новата учебна 2005/2006г Общината
разполага със собствен автобус за специализиран превоз на ученици.
Специализирани превози се извършват и на работници от гр.Средец до
гр.Бургас и обратно, от гр.Средец до различни населени места на Общината и
обратно.
На територията на Община Средец се извършва и таксиметров превоз на
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пътници. Към настоящия момент има 7 броя действащи таксиметрови
автомобили, като има само един нов таксиметров автомобил. Таксиметровите
автомобили са с лош външен вид и интериор, зле поддържани и пътуването с
тях е некомфортно. Те допълват съществуващите общинска и областна
транспортни схеми, като основно извършват превози по направлението
Средец-Бургас/Бургас-Средец и от Средец до различни населени маста на
Общината в часове, съвпадащи с часовете на тръгване на фирмите,
извършващи обществен превоз на пътници. По този начин се създава
изкуствено напрежение и нелоялна конкуренция от страна на таксиметровите
превозвачи.
Транспортното обслужване на населението в Община Средец се
осъществява изцяло от външни за Общината фирми /с изключение на
таксиметровия превоз/. Община Средец не разполага със собствена фирма за
превози на пътници, както и със собствена автогара. От тях тя би могла да
получава допълнителни приходи, с които да подобрява условията по
безопасност на движението в Общината.
6. Железопътна инфраструктура
Община Средец не се обслужва пряко от жп транспорт. Най-близката жп
гара е в гр.Бургас, а най близката жп линия е в с.Дебелт на територията
на”Промет стиил”АД /за товарни превози/.

Енергийни мрежи и системи
1. Изградена ел. преносна мрежа:
- мрежа 20 кV - 352 км.
- мрежа НН - 261 км.
2. Трафопостове:
- 20 /0,4 кV - 208 броя с 60 000 кVА инсталирана мощност.
3. Няма неелектрифицирани населени места или части от тях на
територията на Общината. / Таблица 17/.
4. Оценка на фактическото състояние на ел. мрежата.
Като цяло физическото състояние на мрежите и съоръженията на
електроразпределителната мрежа в Община Средец е сравнително добро.
Изключение са въздушните мрежи за ниско напрежение в селата Зорница,
Белеврен, Малина, Светлина, части от мрежата в Средец, Суходол и Дебелт,
чието общо състояние е лошо и са предвидени за основен ремонт – подмяна на
стълбове и проводници. Електрозахранването на Общината се извършва
основно от подстанция 110 / 20кV “ Средец “.
През територията на Общината се предвижда преминаването на
газопровод.
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За бъдещото развитие на ел. захранването е необходимо да бъде в
насоките:
- Основен ремонт на амортизираните мрежи ниско напрежение;
- Подмяна на измервателните средства с нови по – модерни и по –
точни;
- Изнасяне на електромерните табла на границата на собствеността;
- Постепенна подмяна на въздушните мрежи с кабелни в по – големите
населени места;
- Изграждане на нови трафопостове в местата, където има проблеми с
качеството на електрическата енергия.
Съобщителна мрежа
Междуселищни телефонни съобщения
Телекомуникационната мрежа на територията на Общината е изградена в
достатъчна степен за момента. Инсталирани са телефонни постове във всички
населени места, като има и свободни капацитети. На територията на Общината
има само аналогови телефонни централи. Аналоговите телефонни централи са
в гр.Средец и селата : Дебелт, Драчево, М.Църква, Загорци, Суходол, Г.Буково,
Дюлево, Бистрец, Кубадин и Богданово. Цифрови са телефонните централи в
селата Светлина, Радойново, Орлинци, Драка и Малина. Настоящата аналогова
система в унисон с времето започва постепенно да се подменя с цифрова
централа, както и увеличаване на капацитета. За решаването на този проблем
до края на годината се извършва разширение на МТС.
В момента на територията на Общината има монтирани 7540бр.
телефонни постове, като 3600бр. то тях са в гр.Средец. Заетите телефонни
постове са 5174бр., като 2786бр. от тях са в гр.Средец.
От всички 33 населени места в Общината, само с.Тракийци не се ползва
от услугите на БТК, а в пет села има телефонен пост само в кметството. От
услугите, предоставяни от БТК се ползват 75,75% от населените места в
Общината.
Цифровизация
На територията на Общината няма изградени цифрови телефонни
централи. Стремежът е към непрекъснато разширяване и подобряване на
съобщителната мрежа, с цел осигуряване на все по-голям обхват на
телекомуникациите в Общината.
Има оптична връзка с областния град Бургас, която към момента не е
действаща.
Интернет
От страна на БТК има изградено работно място в ЦПТКУ - Средец за
предоставяне на Интернет услуги – електронна поща на населението в
Общината. Връзка с интернет има в общинския център гр.Средец и с.Дебелт.
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Имаме наличие на оптичен кабел – Средец-Бургас.
Пощенски услуги
Всички населени места се обслужват от пощенски станции.
Обслужваното население е 16 035 жители, от тях 9 733 – обслужвано
население от града и 6 302 – обслужвано население в селата. На територията на
Общината има 16 бр. пощенски станции, в т.ч. 1 пощенска станция в гр.Средец
и 15 бр. пощенски станции в селата Богданово, Д.Ябълково, Дюлево, Загорци,
Кирово, Орлинци, Факия, Г.Буково, Бистрец, М.Църква, Радойново, Сливово,
Дебелт, Светлина и Зорница, обслужващи всички села в Общината. Средно
една пощенска станция обслужва 1 163 човека. В с.Драчево има пощенско
агентство. На територията на Общината има 21бр. пощенски гишета, като в
гр.Средец има 6бр., във всички пощенски станции в селата по 1бр.
Цялата територия на Общината е с покритие на радио и ТV сигнал.
Кабелната телевизия СКАТ обслужва общинския център – град Средец и едно
село – Дебелт.
Услуги, предоставяни от мобилните оператори
Община Средец има сравнително добро покритие от съществуващите в
страната мобилни оператори. С най-добро покритие е GLOBUL (82% от
територията на Общината), следвана от MOBILTEL (78% от територията на
Общината) и с най-малко покритие е MOBICOM. Услугата Мобипейдж на
фирма MOBICOM също е с много добре изградена мрежа на територията на
Общината. Очаква се добро покритие и от страна на третия GSM оператор,
който ще се включи до 26.12.2005г.
ИЗВОДИ
ª Автомобилният транспорт играе най-важна роля за икономиката на
Общината - транспортни шосейни оси с национално значение:
• гр.Бургас-гр.Средец-гр.Ямбол-гр.Сливен-гр.Нова Загора;
• гр.Бургас-гр.Средец- гр.Болярово-гр.Елхово-гр.Тополовград.
ª Транспортното обслужване в Общината се осъществява с обществен
автобусен транспорт и таксиметров превоз на пътници и е поето изцяло от
външни за Общината фирми; съществуващата общинска транспортна схема
задоволява потребностите на населението за връзки с общинския център;
ª Наличие на две браншови транспортни организации;
ª Липсват общинска автогара и общинска транспортна фирма;
ª Транспортната инфраструктура на Общината е относително добре развита;
всички населени места са свързани с асфалтирани пътища от различен клас;
ª Липсват пътища от първи клас; всички останали пътища се нуждаят от
рехабилитация и ремонт;
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ª Всички населени места в Общината са електрифицирани;
ª Населените места в Общината са водоснабдени от яз. “Ясна поляна” и от
местни водоизточници; през следващите години се предвижда разширяване
на съществуващата улична водопроводна мрежа в няколко населени места;
ª Осигуряване на питейна вода от язовир „Индже войвода” ще подобри
водоснабдяването на населението в общината и ще облекчи работата на
язовир ”Ясна поляна”;
ª Канализационната мрежа в Общината е частично изградена в гр.Средец и
с.Дебелт, а в някои по-малки села предстои нейното изграждане;
пречиствателната станция работи и е в процес на довършване;
ª Телекомуникационната мрежа е сравнително добре развита;
СЕЛИЩНА

МРЕЖА

Община - Средец е с териториален обхват 1149кв. км. Тя граничи с
общините на: изток със Созопол и Малко Търново, юг с Турция, югозапад Болярово, запад - Елхово, Ямбол, Стралджа и север с Камено.
Населените места общо в Общината са 33 от тях 1 град и 32 села.
Компактна е структурата на населените места. Населението към 2005година е
16810души.
Община Средец е трета категория, а населините места в нея са :
-та

град Средец-3 ,
-та
с.Дебелт-5
-та
с.Момина църква-6
-та
с.Факия-6
-ма
с.Драчево-7
-ма
с.Дюлево-7
-ма
с.Загорци-7
-ма
с.Зорница-7
-ма
с.Орлинци-7
-ма
с.Светлина-7
-ма
с.Суходол-7

-ма

с.Белеврен-8
-ма
с.Белила-8
-ма
с.Бистрец-8
-ма
с.Богданово-8
-ма
с.Варовник-8
-ма
с.Вълчаново-8
-ма
с.Г.Буково-8
-ма
с.Г.Ябълково-8
-ма
с.Д.Ябълково-8
-ма
с.Гранитец-8
-ма
с.Граничар-8

-ма

с.Драка-8
-ма
с.Кирово-8
-ма
с.Кубадин-8
-ма
с.Малина-8
-ма
с.Проход-8
-ма
с.Пънчево-8
-ма
с.Радойново-8
-ма
с.Росеново-8
-ма
с.С.Камене-8
-ма
с.Сливово-8
-ма
с.Тракийци-8

Административна характеристика - Общински съвет е с 17 общински
съветника и към него седем постоянни комисии: “Законност и обществен
ред”, “Финанси, стопанска дейност, общинска собственост, приватизация и
след приватизационен контрол”, “Устройство на територията, жилищна
политика, строителство и екология” и “Образование, вероизповедание,
култура, спорт и туризъм”, „Здравеопазване, социални дейности и социално
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подпомагане”, „Развитие и планиране на селското и горско стопанство,
бедствия и аварии”, Евроинтеграция и интеграция на малцинствата”.
Общински център в гр.Средец с общинска администрация, която е
структурирана в едно управление, десет отдела, шест кметства и 26 кметски
намесничества.
Населението на Община Средец се обслужва от 2 банки, които се
намират на територията на град Средец. Това са :
1.БАНКА ДСК АД филиал I -ва степен
3.ПОЩЕНСКА БАНКА - офис
Няма офиси на мобилните оператори.
ОКОЛНА

СРЕДА

Състоянието на околната среда се определя от качеството на
отделните компоненти на околната среда поотделно и в тяхната
съвкупност. Извършеният анализ, включващ източници на замърсяване;
фактори на въздействие; характеристики на компонентите на околната
среда и състояние на природните ресурси, идентифицира съществуващите
екологични проблеми и подпомага определянето на мерките за подобряване
на качеството на околната среда на Община Средец. Отправна точка е
действащото екологично законодателство, напълно съвместено с
европейското и поставящо високи критерии.

Източници на замърсяване
Промишленост
“Пластмасови Изделия” – АД- намира се в промишлената зона в
западната част на гр.Средец. В източната част на града по посока Бургас е
изнесен цех “Пластмасов”. Там е изградена и работи частна фирма
“Металпласт”с аналогична дейност. Влиянията на тези производства се
простират в района на производствените площадки. Не влияят върху други
населени места. Отпадните води на “ПИ”АД, преминават през локална
пречиствателна станция преди да се заустят в р.Средецка. Извършва се
мониторинг.
“Промет Стийл“ АД с.Дебелт - Разположението на предприятието,
розата на ветровете и др. фактори предполагат влиянието на емисиите от
SO2 и NO2 да се разпростират на разстояние 9км от източника. Тази
територия обхваща района на завода и част от с.Дебелт, чието население е
1734 души. Очакваните емисии обаче са силно снижени, поради факта, че
от 4 години в “Промет”АД се използва като гориво газ, който е с ниско
съдържание на сяра. Контролира се от РИОСВ. Фирмата притежава
комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда,
съгласно, което изпълнява определени критерии. Контролира се от РИОСВ.
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Намиращите се около 30 малки предприятия и дейности, могат да се
разглеждат като такива, които оказват незначително влияние върху
околната среда.
Кариери
Тяхното влияние се свежда до натоварване на атмосферния въздух с
прах, шумово натоварване и нарушаване на релефа и почвите.
На територията на гр.Средец има 5 кариери. За функционирането им
е необходимо изготвяне на техникоексплоатационни проекти и ОВОС,
съгласно Закона за подземните богатства. В момента работят три от тях.
Селско стопанство
Като източник на замърсяване, може да се посочи и
животновъдството, което в се развива в Общината. Предвид това, че
животните се отглеждат свободно, пасищно не може да се конкретизира
териториалният обхват на замърсяване, с малки изключения.
Предвид факта, че голямата част от селскостопанските земи в
момента не се обработват, земеделието не може да се определи като
сериозен източник на замърсяване. Преустановена е практиката на горене
на стърнища, което водеше до унищожаване на хумусния слой и
увеличаване риска за възникване на пожари.
Пожари
Пожарите въздействат отрицателно както на качеството на
атмосферния въздух, така на биоразнообразието в региона. По отношение
на въздуха въздействието може да се окачестви като пряко с краткосрочно
влияние. Не е така обаче по отношение на горите, за чието възстановяване
са необходими средства и голям период от време. През последните две
години не се наблюдават масивни пожари, което се дължи на липсата на
продължителни засушавания, както и на активна превенция.

Анализ на състоянието на компонентите на
околната среда
ВЪЗДУХ
На територията на Община Средец няма постоянно действащи
пунктове за контрол на атмосферния въздух. През 2004г. бяха организирани
2 пункта разположени в гр.Средец и обслужвани от мобилна емисионна
лаборатория на РИОСВ Ст.Загора. Няма данни за превишаване на ПДК за
О3, CO, NO, NO2, NH3, SO2 и H2S. Регистрирано е еднократно превишение
на СДК за прах/ФПЧ/ – 1,55 пъти от СДК на 29.06.2004г.
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Според експертна оценка от РИОСВ КАВ в Община Средец е
поставена в т.2 съгласно Класификацията на Наредба 7/99г. за оценка и
управление на КАВ. По статистически и инструментални измервания, при
които са използвани данни за пожарите, използвани горива през
отоплителния сезон и промишлените предприятия и сравнително лошото
състояние на пътните настилки в Община Средец се наблюдава завишения
на показателя ПРАХ, което задължава Общината да изготви програма за
подобряване качеството на атмосферния въздух. Такава Програма е
изготвена и приета от Експертен съвет на РИОСВ гр.Бургас и от Общински
съвет през 2003г.
В бъдеще да се очаква увеличаване на замърсяването на атмосферния
въздух с прах и изгорели газове от превозни средства, предвид очакваното
натоварване на околовръстния път за гр.Елхово, който се явява пряк път от
гр.Бургас за Република Турция, както и временната организация на
движението по път Сливен-Ямбол-Средец-Бургас за тежкотоварни
автомобили, касаещо летния период.
В населените места от Общината – 32 на брой няма производствени и
др. съоръжения, транспортния поток е малък, т.е. липсват предпоставки за
замърсяване на атмосферния въздух.
Констатираните замърсявания могат да се причислят като такива с
краткосрочно влияние по отношение качеството на атмосферния въздух.
Изпълнението на редица дейности, заложени в програмата за
подобряване КАВ в Община Средец, липсата на пожари и действащи
кариери, подобряване на уличната настилка, неминуемо се отразява върху
подобряване на качеството на въздуха, което обаче не е подкрепено с
конкретни цифрови измерения поради липса на постоянен мониторинг.
ВОДИ
Питейни
Водоснабдяването в Община Средец е предимно от местни
водоизточници, с изключение на гр.Средец, който се водоснабдява смесено
от яз.”Ясна поляна”и от местен водоизточник.
Анализите на качеството на питейните води се извършва ежемесечно
от ВиК - клон Средец. Забелязва се системно надвишаване на допустимите
норми по отношение на нитрати за населените места – Бистрец, Кубадин,
Драка, Загорци, Момина Църква, Орлинци, Зорница и Радойново.
Това замърсяване носи здравен риск за населението. Източници на
биогенното натоварване са неконтролираното изхвърляне на отпадъци и
отглеждане на животни.
Отпадни води
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В Община Средец се извършва контрол от РИОСВ на отпадните води,
които се заустват в р.Средецка на “ Пластмасови изделия”-АД и
обществената канализация на гр.Средец, както и на отпадните води на
“Промет Стийл”АД с.Дебелт (белт – р. Факийска респ. Мандренско езеро).
Оценката от анализите на данните от замерванията е, че:
Спрямо категорията на водоприемника – ІІ за р.Средецка,
отпадъчните води на “ПИ”АД отговарят на нормите за ІІ категория на
водоприемника.
Спрямо категорията на водоприемника – ІІ за ез.Мандра, отпадъчните
води от фирма “Промет”АД отговарят на нормите.
Двете предприятия имат локални ПСОВ.
Един от основните приоритети на Община Средец за предходните
години беше изграждането на градска пречиствателна станция за отпадъчни
води в гр.Средец. Такава бе изградена със средства от МОСВ и пусната в
действие през май 2005г. С това се реши качеството на отпадъчните води
зауствани в р.Средецка. Пречиствателната станция, обслужвайки
населението на гр.Средец, на практика обслужва около 58% от населението
в Общината, което е концентрирано в града.
Канализацията на с.Дебелт се обслужва от ПСОВ на “Промет
Стийл”АД
ПОЧВИ
През последните 10 г. количеството на обработваемите площи се
променя. Поради финансови трудности, голяма част от площите не са
наторявани Може да се приеме, че почвите в Община Средец не са
замърсени. Няма данни и за ерозирали почви. Такава опасност съществува
за площите от ГФ поразени от пожар, ако не се залесят навреме.
Химическо замърсяване с пестициди: През 2000г. е извършен
мониторинг на земи и почви – подсистема пестициди в с.Суходол с
интензивно обработваема земя. Резултатите показват, че количеството на
активните съставки на пестицидите в почвата са под допустимите норми, а
именно: За alfa – HCH, HCB, simazine, altrazine, propazine, gamma HCH,
heptahlor, fenitrothion, aldrin, cis-Heptahlor epoxid, o,p – DDE, dieldrin,o,p DDD, endrin са < MDL
Химическо замърсяване с тежки метали и металоиди: В землището на
с.Дебелт има 2 пункта за мониторинг към Единната национална
автоматизирана система за съдържание на тежки метали и металоиди, с цел
проследяване влиянието на “Промет”–АД. Резултатите показват
завишаване на съдържанието на Zn, Pb, Cu, Cd и завишаване на pH на
почвите. Тук е важно да се подчертае, че това замърсяване е с трайни,
дългосрочни последици. /Таблица 18/.
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Нарушени терени
Кариери: На територията на гр.Средец има 5 кариери, от които се
експлоатират в момента три. За функционирането им е необходимо
изготвяне на технико - експлоатационни проекти и ОВОС, съгласно Закона
за подземните богатства. Тези кариери не са изчерпани и всеки собственик
ще бъде задължен да изготви проект за рекултивация.
Терени, засегнати от пожари – масовото палене на стърнища през
последните години от земеделските производители влошават качеството на
почвите, унищожават хумуса и ги засоляват. На територията на Общината
за периода 2000-2001г. 50 000 дка земеделски земи са опожарени, които се
възстановяват. В последните 3 години не се наблюдават горски пожари.
Терени, замърсени от нерегламентирани сметища: Изготвен е
регистър на замърсените с отпадъци терени с точни карти и оценяване на
количеството им. Съгласно Програмата за управление на ТБО, тези терени
подлежат на почистване и възстановяване, но тези мероприятия не са
обезпечени със средства, което ги отлага във времето. Този процес ще
завърши след преминаване към регионално депониране и включване на
всички населени места в организирано сметопочистване
Територии засегнати от свлачища, пропадания и абразия – не се
наблюдават.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Община Средец е богата на биологични видове, вследствие на
разнообразните си климатични, геоложки и хидроложки условия. Флората и
фауната е характерна за региона, с видове повлияни от Странджа. На
територията на Общината се срещат редки и защитени видове (малък
креслив орел, черен щъркел, див божур и столетни дървета - орех, дъб и
др.).
Богатият биологичен ресурс на Общината има и важно стопанско
значение. Икономически значими са дървесните видове, от които се добива
дървен материал, лечебните растения, животински видове с ловно
стопанско значение. Горският фонд се управлява съгласно 10 годишни
лесоустройствени планове. За лечебните растения, съгласно ЗЛР в Община
Средец е изготвена програма за управление на лечебните растения на
територията на Общината – в поземления фонд и фонд населени места.
Гори – Освен, че е ангажирана с цялостното състояние на горите в
Общината, Община Средец е собственик на 197 216дка. гори. Горският
фонд се стопанисва и управлява от “Държавно лесничейство”. Това е един
огромен ресурс, към който се подхожда изключително сериозно за
управлението и стопанисването с цел устойчиво развитие.
На територията на Общината се намират следните защитени
територии:

План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.

- 100 -

А/ Защитени местности:
â“Бял камък” - с.Варовник - 4508дка обявена през 1994г. - редки
видове птици / малък креслив орел и др. /
â “Невестен гроб“ - с.Факия - 597дка обявена през 1990г. - редки
видове птици / черен щъркел и малък креслив орел /
â “ Пладнището “ - с.Вълчаново - 683дка обявена през 1990г. редки
видове птици
â Защитена местност “Царски кладенец”, находище на див божур,
обявена със заповед РД 1020/28.12.2001г.
Б/ Природни забележителности
â“Долмен”- с. Кирово
â“Долмен”- с. Д.Ябълково - “ Лозенски дол “ и “ Влахов дол “ - 1973г.
â“Долмен”- с. Г.Ябълково - “ Паша дере “ - 1973 г.
â“Големия камък”- с. Д.Ябълково - скално образование - 1973г.
â“Орех”- с. Варовник - от 1967г. - едро размерно дърво, рядък
екземпляр на възраст над 200 години;
â“Дъб“ - с. Загорци
Сериозна заплаха за биоразнообразието на Общината представляват
пожарите, неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки,
бракониерството и изсичането на горите за огрев.
От голямо значение за опазване на биологичното богатство на
Общината е повишаването на информираността и общественото съзнание
на населението. Необходимо е по подробно проучване и презентация на
биоразнообразието.
ГРАДСКА СРЕДА
В градоустройствения план на гр.Средец са предвидени и озеленени
обществени зони, паркове и градини. Има и такива, които не са
реализирани. Такива са околоблоковите пространства по ул.
“Преображенска”, покритите дерета и свободни площи в покрайнините,
които поради това, че не е проведено озеленяването са се превърнали в
нерегламентирани сметища.
Общата площ на гр.Средец е 3 231 000кв.м., от тях:
- Крайселищни и масивни насаждения – 281 500 кв. м.
- Парк – 145 000кв.м.
- Градска градина – 3 600кв.м.
- Тревни ивици по улици – 25 540кв.м.
В много села също има изградени паркове и зелени площи, които са
неподдържани.
През последните 3-4години започна реализиране на редица
озеленителни мероприятия, които се свеждат до възстановяване на остаряла
и унищожена растителност, както и до усвояване на изоставени терени.
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Анализ на факторите на въздействие
ОТПАДЪЦИ
Натрупване на отпадъци
Сметищата за твърди битови отпадъци имат изключително негативен
ефект върху околната среда. Основно отражение има върху качеството на
атмосферния въздух /неприятни миризми/, върху подпочвените води и
почвите. Последните две влияния са с дългосрочен ефект.
На територията на Община Средец се наблюдават и са регистрирани
голям брой /около 70/ замърсени площи от неконтролирано изхвърляне на
битови, градински и животински отпадъци. Такива сметища се очертават по
входовете и изходите на всички населени места, в дерета и свободни площи
в града и селата. Не се наблюдава натрупване на производствени отпадъци.
Битови отпадъци: Организирано сметопочистване и сметоизвозване
има в гр.Средец и от 2005г. в с.Дебелт. Сметопочистването и
сметоизвозването се извършва от БКС ООД, съгласно сключен договор за
обществена поръчка с Община Средец с два броя сметопочистващи коли.
Останалите населени места не са включени в системата за
организирано сметоизвозване и депонират своите отпадъци на
нерегламентирани сметища по входно-изходните им артерии. Те ще се
включват поетапно.
Във връзка с необходимостта от включване на 100% от населението в
организирано сметопочистване и преминаване към регионално депониране,
Община Средец ще изготви и приеме до края на 2005г. Общинска програма
за управление на отпадъците съгласно чл.19 от Закона за управление на
отпадъците.
Производствени /опасни отпадъци: Част от производствените
отпадъци, генерирани на територията на Общината се рециклират в
производството. Лоша практика е изгарянето на отработените масла и
нефтопродукти. Друг вид опасни отпадъци са болничните. Тяхното
количество е сравнително малко (по-малко от 1 тон на година) и се изгарят.
Една от възможностите за по-доброто им третиране е изграждането на
съоръжение за третиране на болнични отпадъци в гр.Бургас.
Добра практика е фирмите да изготвят собствени програми за
управление на отпадъците. С тях се решава и третирането на
производствени и опасни отпадъци, както и оползотворяването на отпадъци
от опаковки.
„Пластмасови изделия” АД и Металпласт, като производители на
опаковки са изготвили програми за оплзотворването им, съгласно Наредба
за опаковките.
Отпадъци от селско стопанство (Пестициди): В Община Средец,
както в много други населени места в страната, имаше залежали големи
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количества препарати за растителна защита, използвани в бившите ТКЗС.
Те са остарели и остарели и негодни за употреба. През 2000г. от
територията на Община Средец бяха изнесени за Холандия, по проект на
МОСВ всички пестициди на основата на DDT. Поради големия риск, който
носят по отношение на здраве и околна среда Общината е реализирала през
2003г. проект за преопаковане и временно съхранение в складове
отговарящи на изискванията финансиран от МОСВ. С него се реши
проблемът от замърсяване от 50т прахообразни и 10т течни препарати.
ДЕПА ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
В Община Средец се извършва организирано сметопочистване и
сметоизвозване само в гр.Средец и част от с. Дебелт. Дейността се
извършва от общинска фирма БКС, съгласно сключен договор.
Извършените разходи се разплащат само от събраната такса смет, която за
2004г. е 160 000лв.
Сметопочистването и сметоизвозването се извършва с два
автомобила – газ контейнеровоз и шкода Мадара, която се изплаща към
ПУДООС. Маршрутите в гр.Средец са добре разработени.
Депото на гр.Средец е отредено но не е регламентирано. Намира се на
2 км северно от гр.Средец и заема площ от около 28 дка. Сметището е
разчетено до 2009г.
Няма депо за строителни отпадъци.
Селските сметища-18броя се използват от селата без организирано
сметопочистване, останалите са замърсени с отпадъци площи подлежащи
на почистване.
Управление на отпадъците
В момента единственият метод за обезвреждане на битови отпадъци
използван в Община Средец е депонирането. На територията на Община
Средец има около 70 нерегламентирани сметища и замърсени терени.
Депото за ТБО на гр.Средец е временно. Изготвен е план за привеждане на
депото в съответствие с изискванията на Наредба 8. След изчерпване на
капацитета на депото, извозването и депонирането на ТБО ще се извършва
на регионално депо, предвидено за финансиране от финансов инструмент
на ЕС ИСПА, което по график следва да бъде изградено и въведено в
експлоатация през 2009г. За целите на регионалното депониране ще бъде
необходимо изграждането на претоварна станция, тъй като използването
преди станция след приватизацията на “Промет Стийл”АД, бе продадена и
разкомплектована.
Община Средец ще изготви и приеме до края на 2005г. Общинска
програма за управление на отпадъците съгласно чл.19 от Закона за
управление на отпадъците, както и Наредба за управление на дейностите по

План за развитие на Община Средец
2007 - 2013г.

- 103 -

третиране на отпадъци и поддържане на чистотата в населените места на
територията на Община Средец
ШУМ
Община Средец не е обременена с голямо шумово натоварване. В поголемите промишлени предприятия шумът се ограничава в границите на
конкретното производство или дейност. Освен това те са разположени в
промишлени зони и отговарят на изискванията на Наредба 7 за Хигиенно
защитните зони.
Наличните кариери на територията на Общината са потенциален
източник на шум. Местоположението им е такова, че шумовото
натоварване от дейността им се ограничава в района на кариерата.
Не са извършвани измервания на шумовото натоварване. Такова
измерване е направено в “Пластмасови изделия”АД във връзка със
здравословните условия на труд и е констатирано, че нивото на шум в
работните помещения отговаря на допустимите норми.
Експертната оценка за шумовото натоварване в Община Средец е, че
не се надвишават допустимите норми. Основанията са, че промишлените
предприятия са изнесени в Промишлената зона в западния край на града;
транзитното движение е изнесено по околовръстни пътища; движението в
града не е натоварено. В останалите населени места няма източници на
шум.
Потенциална опасност за високо шумово замърсяване носи
очакваното натоварване на околовръстен път за гр.Елхово. Това ще засяга
построените жилищни блокове по протежение на пътя. Ефективен начин за
намаляване на шумовото и праховото натоварване е изграждането на зелен
пояс. През 2004 и 2005г. е направено временна организация на движението,
обхващаща Бургаска област на път І-6 “Сливен-Бургас”с обходни маршрути
на транзитното товарно движение “Сливен-Ямбол-Средец-Бургас”и
обратно, което също води до увеличаване на шума за месеците, в които
важи /юли-август/.

Мерки и мероприятия, свързани с опазване
на околната среда
Съществуващо положение
Структурите, които в Община Средец се занимават пряко с дейности
свързани с опазването на околната среда са: Община Средец (в чиято
структура има един еколог); Общински съвет; Общинска фирма
“БКС”ЕООД гр.Средец; Държавно лесничейство гр.Средец.
На територията на Община Средец няма действащи НПО с
екологична насоченост, граждански сдружения, клубове и др. Участието на
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обществеността при решаването на проблемите, както и вижданията за
развитие е незадоволително.
Създава се е необходимата нормативна уредба за касаеща опазването
и подобряването на компонентите на околната среда в Общината.
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

ИЗВОДИ
Състоянието на околната среда в Община Средец, може да се оцени като
добро;
Налични са планови документи за подобряване състоянието на околната
среда;
Няма крупни промишлени замърсители;
Близостта на Странджа оказва голям ефект върху разнообразието на
флората и фауната;
Голяма площ на горите на територията на Общината;
В атмосферния въздух единствения компонент със завишени показатели
е прах;
Шумът не надвишава допустимите норми;
Изградената е ПСОВ гр.Средец;
Почвите на са замърсени;
Липса на навици и заинтересованост на населението по отношение на
часта околна среда;
На територията на Общината съществуват защитени местности и
природни забележителности;
Състоянието градската среда е незадоволително;
Съществуват много нерегламентирани сметища;
Няма разделно събиране на отпадъците;
ПАЗАРНА ИНФРАСТРУКТУРА И
ИНСТИТУЦИАЛНО РАЗВИТИЕ.
НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР

В Община Средец има туристическо дружество “Алеко“, което е
създадено преди 50 години. Има собствена туристическа база в местността
“ Божура “ край гр.Средец.
Регистрирани са две ловно-рибарски дружества, които се грижат
заедно с “ Държавно лесничейство “ гр.Средец за опазване на дивеча и
биоразнообразието.
За първи път на територията на Община Средец е учредено ловнорибарско дружество през 1931г. В началото в дружеството са членували 240
ловци и риболовци. Ловно-рибарското дружество в гр.Средец има традиции
в отглеждане и подхранване на елитна популация на благороден елен и
дива свиня, в зарибяването на реките на територията на
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Общината.Дружеството има ежегодни участия в национални и
международни ловни изложения. На международното ловно изложение
през 2000г. в гр.Букурещ / Румъния / ЛРД е спечелило 24 медала за ловни
трофеи. 80 % от българското участие е на дружеството в гр.Средец. Към
2000г. членовете на ЛРД са около 800 души.
С приемане на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ бр.78 от
26.09.2000г., изм. и доп. в бр.26/2001г. ) на територията на Община Средец
се регистрират 2 ловни сдружения по чл.30 ал.1 от ЗЛОД и Закона за лицата
и семейството /с нестопанска цел/ - ЛРД “ Средец “ и ЛРД “ Орловица “.
ЛРД “ Средец “ е регистрирано на 12.02.2001г. В него членуват около
550 ловци, обединени в 15 ловни дружинни. ЛРД “ Средец “ е член на
Националното Ловно-рибарско сдружение “ Съюз на ловците и
риболовците в България “. Със средства на сдружението е изграден ловен
заслон в землището на село Драчево и се изграждат и ремонтират чешми.
От 2002г. ЛРД “ Средец “се включва в европейското движение “ Децата
риболовци могат и без дрога “. В рамките на това движение са обхванати
4000 деца в България. В Община Средец е сформирана група от 10 деца.
ЛРД “ Средец “ е осигурило риболовните пособия, учебни помагала, зала за
провеждане на занятия и лектор.
Второто сдружение на територията на Община Средец е ЛРД “
Орловица “, регистрирано на 26.07.2001г. В него членуват 310 ловци,
обединени в 12 ловни дружинни. Дружеството стопанисва около 40 % от
ловната площ на Общината / предимно в планинската част/.
В Общината културният живот на пенсионерите е организиран в
пенсионерските клубове. С добра материална база разполагат в гр.Средец,
с.Дюлево, с. Драчево, с.Дебелт, с.Пънчево, с.Орлинци, с.Светлина,
с.Зорница.
През 1999г. в град Средец бяха регистрирани две Сдружения с
нестопанска цел:
1. Сдружение за развитие и екология “Перуника“ – към
момента не развива дейност на територията на Общината
2. Сдружение със социална насоченост “Бяла лястовица“
Двете Сдружения успяха да защитят проекти, в партньорство с
местните власти и бизнеса и да получат финансиране от български и
международни фондове.
Сдружение “Бяла лястовица“ работи за обединяване усилията на
местната общност в решаване на значими социални проблеми, чрез
осъществяване на обществено-полезна дейност. То е инициатор в
създаването на Специализирана институция за предоставяне на социални
услуги / Специализирана институция за социални услуги / в гр. Средец “Дом за стари хора”. За целта, през 1999 г. Общински съвет – гр. Средец
учреди в полза на Сдружението безвъзмездно право на ползване върху
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недвижим имот - частна общинска собственост /бивше общежитие/.
Дома е създаден благодарение на оказаната финансова подкрепа от
страна на два големи Европейски донори – Обединени Холандски
Фондации за Централна и Източна Европа и Програма ФАР на ЕС. Той е
резултат от обединените усилия в дейността на Сдружение “Бяла
лястовица“, Община Средец и представители на бизнеса.
Социалната институция стартира своята дейност от м. декември
2003г. и осигурява нормални битови условия за живот, както и грижи за
физическото и психическо здраве на настанените самотни възрастни хора.
Сдружение “Бяла лястовица“ продължава дейността си за постигане
на поставените цели и в изпълнение на своята мисия.
През 2002г. беше учредено сдружение с нестопанска цел „Сдранжа
еко” в гр.Средец. Сдружението работи за подпомагане социалноикономическото развитие на общината. То е спечелило проект финансиран
от Фонда за подпомагане на инициативи DFID.
„Настоятелство на ОДЗ 1 „Снежанка” – Регистрирано на 22.01.2003г.,
учредено като юридическо лице с нестопанска цел. Сдружението има за цел
осъществяване на обществено-полезна дейност и дейност в подпомагане на
развитието и материалното осигуряване на дейността на ОДЗ 1 „Снежанка”
ИЗВОДИ
ª Не се подхожда диференцирано при решаване проблемите на
отделните населени места;
ª Слабо развит неправителствен сектор.
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ТАБЛИЦИ, ПРИЛОЖЕНИЯ, СПРАВКИ
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ТАБЛИЦА

БРОЙ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Таблица 1
2002г.
Общо
Селско ловно и горско стопанство
Производство
Строителство
Търговия,ремонт и техн.обсл. МПС,лични
вещи и стоки за дома
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения
Операции с недвижимо имущество,
наемодателна дейност и бизнес
Здравеопазване и социални дейности
Други дейност облслужващи обществото и
личността

2003г.

393
32
36
7
206

345
33
24
7
183

35
44
8

27
38
8

13
11

12
9

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ
ПРЕЗ 2003Г.(НЕФИНАНСОВ СЕКТОР)

Таблица 2
Брой заети

до 10

от 11
до50

от 51
до100

от 101
до 250

от 251+

Селско ловно и горско стопанство

28

4

1

0

0

Рибно стопанство

1

0

0

0

0

Добивна промишленост

1

0

0

0

0

Преработваща промишленост

17

5

0

0

0

Строителство

5

2

Търговия,ремонт и техн.обсл. МПС,лични вещи и стоки
за дома

174

6

3

0

0

Хотели и ресторанти

25

2

0

0

0

Транспорт, складиране и съобщения

37

1

Операции с недвижимо имущество, наемодателна
дейност и бизнес

6

1

0

1

0

Образование

2

0

0

0

0

Здравеопазване и социални дейности

11

0

1

0

0

Други дейност облслужващи обществото и личността

8

1

0

0

0

315

22

1

1

0

Сектор

ОБЩО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ В СПОРЕД КРАЙНИЯ ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА

Таблица 3

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

345
33
1
1
24
7

Единици с
печалба
Брой
%
219
63.48
17
51.52
1
100.00
0
0.00
17
70.83
4
57.14

183

116

63.39

16

8.74

51

27.87

27

14

51.85

5

18.52

8

29.63

38

28

73.68

2

5.26

8

21.05

8

6

75.00

0

0.00

2

25.00

2

1

50.00

0

0.00

1

50.00

12

12

100.00

0

0.00

0

0.00

9

3

33.33

0

0.00

6

66.67

Общо
Общо
Селско ловно и горско стопанство
Рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Строителство
Търговия, ремонт и
техн.обслужване на автомобили и ..
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и
съобщения
Операции с недвижимо имущество,
наемодателна дейност и бизнес
Образование
Здравеопазване и социални
дейности
Други дейност облслужващи
обществото и личността

Единици със
загуба
Брой
%
27
7.83
1
3.03
0
0.00
0
0.00
2
8.33
1
14.29

Единици с нулев
резултат
Брой
%
99
28.70
15
45.45
0
0.00
1
100
5
20.83
2
28.57

ПОДОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТА РАЗВИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СРЕДЕЦ 2005г.

Таблица 4
Брой предприятия
Хранително – вкусова промишленост

Относителен дял в отрасъла

12

50%

Металолеене, металообработване и
производство на машини

4

17 %

Производство на пластмасови изделия

3

12 %

Други промишлени производства

5

21 %

БРОЙ И СРЕДНА ПЛОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ

Таблица 5
Площи на имоти
за земеделски
земи
/от дка до дка/
До 3
от 3 до 10
от 10 до 30
от 30 до 60
от 60 до 100
от 100 до 200
от 200 до 300
Над 300
ВСИЧКО

Ниви и трайни насаждения
Имоти
Средна
Обща
площ /дка/
площ
/бр./
/дка/
19232
11444
1.7
153302
25600
6.0
242909
14905
16.3
62937
1652
38.1
11195
155
72.2
5790
42
137.9
2813
12
234.4
5725
10
572.5
503903
53820
9.4

Всички имоти земеделска земя
Обща
Имоти
Средна
площ
площ
/дка/
/бр./
/дка/
22482
13359
1.7
167708
28038
6.0
267995
16425
16.3
80170
2055
39.0
24313
327
74.4
21396
156
137.2
12791
53
241.3
26332
50
526.6
623187
60463
10.3

ЗАСЕТИ ПЛОЩИ

/ Таблица 6/
І.
І.1.
І.2.
І.3.
ІІ.
ІІ.1.
ІІ.2.
ІІ.3.
ІІІ.
ІІІ.1.

Зърнени култури
Зърнено хлебни
Зърнено фуражни
Варива
Технически култури
Маслодайни
Етеричномаслени
Влакнодайни
Фуражни култури
Силажни

Засети
2001 г.
10185
6185
3920
80
2078
1808
170
100
-

А.
Б.
Б.1.
Б.2.
В.

Посевна площ
Трайни насаждения
Лозя
Овощни
Обработвана земя

12263
1293
1159
134
13556

№

Показатели

Площи
2002 г.
11348
5773
5510
65
2381
969
1312
100
405
405

-ха
2003 г.
9449
3962
5487
6961
3057
3904
90
90

2004 г.
9134
5472
3662
5649
2350
3299
155
155

14134
1293
1159
134
15427

16500
1293
1159
134
17793

14938
1293
1159
134
16231

РЕКОЛТИРАНИ ПЛОЩИ,ПРОИЗВОДСТВО И СРЕДНИ ДОБИВИ ОТ ОСНОВНИТЕ КУЛТУРИ
/Таблица7/
2001
№
І
1
2.
3.
3.
4.
ІІ.
5.
6.

Култури
Зърнени
култури
В т. ч.
Пшеница
Ечемик
Пролетен
ечемик
Ръж
Овес
Технически
култури
Слънчоглед маслодаен
Кориандър

2002
Ср.
Добиви
кг./дка

Ср.
Добиви
кг.дка

Реколтира
ни пл
ха

2003
Произво
дство
х.т.

4194

4.75

Ср.
Добиви
кг.дка

Реколтир
ани пл.
ха

2004
Произво
дство
х.т.

9130

28.20

Ср.
Добиви
кг.дка

Реколтира
ни пл. ха

Производство
х.т.

11436

26.81

220

5943

13

239

3585

4.05

113

5468

17.80

326

8.00

227

4868

12

255

300

0.57

192

3334

9.5

285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257

220
90

0.49
0.09

222
100

260
286

0.44
0.41

170
146

101
188

0.07
0.03

70
62

30

0.02

87

1460

0.45

2099

1.38

5417

3.96

1310

0.31

23

957

1.2

127

2717

2.5

93

2170

2.60

120

170

0.05

30

1142

0.18

74

2700

1.46

54

3057

2.40

79

Реколтиран
и пл. ха

Производство
х.т.

10035

21.58

5965

13.00

3633

5.00

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА РЕКОЛТИРАНИТЕ ПЛОЩИ ОТ ОСНОВНИТЕ
ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ В ЮИРП И ОБЩИНА СРЕДЕЦ ПРЕЗ 2004 ГОД.

/Таблица 8/
№
1.
2.
3.
4.
5.

Куртури

Мярка

Пшеница
Ечемик
Слънчоглед
Царевица зазърно
Царевица за силаж

ЮИРП

ха
ха
ха
ха
ха

Общ.Средец

153836
68008
66285
7628
3699

5468
3334
2170
0.200
1.550

Отн. дял
%
3.5
4.9
3.2
-

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ОТ ОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
КУЛТУРИ В ЮИРП И ОБЩИНА СРЕДЕЦ ПРЕЗ 2004 ГОД.

/Таблица 9/
№
1.
2.
3.
4.
5.

Куртури

Мярка

Пшеница
Ечемик
Слънчоглед
Царевица зазърно
Царевица за силаж

Х.тона
Х.тона
Х.тона
Х.тона
Х.тона

ЮИРП

Общ.Средец

592
253
106
45
55

17.8
9.5
2.7
0.06
1.5

Онтосителен дял
общ.Средец
/ЮИПР/ %
3.0
3.7
2.5
-

БРОЙ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

/Таблица 10/
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели
Говеда
В т. Ч.крави
Биволи
В т.ч.биволици
Овце
В т.ч.майки
Кози
В т. Ч.майки
Свине
В т. Ч.майки
Птици
В т. Ч.носачки
Пчелни семейства

Мярка
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

2001г.
2655
1788
12
10
19024
12274
7841
7481
7820
929
32482
24871
2226

2002г.
2816
1828
15
14
14392
12303
8655
8008
8197
1407
34167
25389
2170

2003г.
2635
1448
15
14
15809
12908
8648
7902
7307
1821
35735
22287
2417

2004 г.
2793
1455
35
22
16510
11878
6592
5984
8215
846
32987
25611
5095

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА БРОЯ НА ОСНОВНИТЕ ГРУПИ СЕЛ. СТОПАНСКИ
ЖИВОТНИ –ЮИРП И ОБЩИНА СРЕДЕЦ

/Таблица 11/
2004 г
№
1
2.
3.
4.

Показатели
Говеда
В т. ч. крави
Овце
В т. ч. майки
Кози
В т. ч. майки
Свине
В т. ч. майки

Мярка
Х.бр.
Х.бр.
Х.бр.
Х.бр.
Х.бр.
Х.бр.
Х.бр.
Х.бр.

ЮИРП

Общ. Средец

63.5
35.1
258.5
214.4
93.5
78.8
135.4
12.9

2.8
1.5
16.5
11.9
6.6
6.0
8.2
0.8

Онтосителен дял
общ.Средец /ЮИПР/ %
4.4
4.2
6.3
5.5
7.0
7.6
6.0
6.2

СПРАВКА
ЗА ЖИВОТИНСКАТА ПРОДУКЦИЯ

/Таблица 12/
№
1.
2.
3.
4.
5.

ПОКАЗАТЕЛИ
Мляко
Месо
Вълна
Яйца
Мед

МЯРКА
Х.л./3.6 м. ед.
Тона/ кл. т.
Тона
Х. бр.
Тона

2001 Г.
5133
516
27
4028
22

2002 Г.
5055
679
32
3545
36

2003 Г.
4528
1634
48
4175
101

2004 Г.
4533
575
28
3506
87

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПРОИ5ЗВОДСТВО НА МЛЯКО ПРЕЗ 2004 ГОД. –ЮИРП И
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

/Таблица 13/
2004 г
№
1.
2.
3.

Показатели
Краве
Овчче
Козе
Всичко:

Мярка
Х.л.
Х.л.
Х.л.

ЮИРП
122783
12494
12074
147351

Общ. Средец
2609
621
778
4008

Онтосителен дял
общ.Средец /ЮИПР/ %
2.1
4.9
6.4
2.7

НАСЕЛЕНИЕ

Таблица 14
Година

общо

мъже

жени

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2004
2005

18293
18479
18859
18563
18329
17963
16687
16810

9039
9105
9285
9112
8980
8783
8186
8195

9254
9374
9574
9451
9349
9180
8501
8515

ГРАД
мъже
жени
5075
5080
5057
5060
4974
4987
4875
4913
4842
4919
4810
4901
4780
4946
4761
4972

СЕЛА
мъже
жени
3964
4174
4048
4314
4311
4587
4237
4538
4138
4430
3973
4279
3406
3555
3434
3543

ЖИВОРОДЕНИ
град
села
119
36
119
52
77
56
86
42
118
68
105
56
115
21
105
24

СМЪРТНОСТ
Град
села
118
258
121
238
130
277
136
270
118
228
134
269
140
248
142
250

ЗАСЕЛЕНИ
град
села
375
508
146
237
73
238
187
361
135
146
223
220
250
200
280
200

Брой на населението към м. септември 2005г. - 16710, като половата структура е: мъже – 8195 жени - 8515.
Към същия период възрастовата структура е: до 10г. - 1038; до 20г. - 1992; от 20 до 58 год.жени-3866;
От 20 до 63 год. мъже- 4781 над 58 години жени -3106 и над 63 години мъже – 1927.

ИЗСЕЛЕНИ
град
села
234
346
219
261
176
165
310
255
162
190
244
323
200
150
160
100

ЕП

МП

17990
18105
18205
18581
18403
18087

18516
18196
18449
18842
18492
18205

НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Таблица 15
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

НАСЕЛЕНО МЯСТО
С.Белеврен
С.Белила
с.Бистрец
с.Богданово
с.Варовник
с.Вълчаново
с.Голямо Буково
с.Горно Ябълково
с.Гранитец
с.Граничар
с.Дебелт
с.Долно Ябълково
с.Драка
с.Драчево
с.Дюлево
с.Загорци
с.Зорница
с.Кирово
с.Кубадин
с.Малина
с.Момина Църква
с.Орлинци
с.Проход
с.Пънчево
с.Радойново
с.Росеново
с.Светлина
с.Синьо Камене
с.Сливово
гр.СРЕДЕЦ
с.Суходол
с.Тракийци
с.Факия

БРОЙ ЖИТЕЛИ
21
54
169
112
32
159
126
59
27
28
1771
56
125
615
545
306
498
54
88
102
436
290
149
61
107
32
279
28
145
9733
185
418

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ ПО УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Таблица 16
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Учебно заведение

СОУ гр.Средец
ПГ МССЕ
ОУ с.Дебелт
ОУ с.Загорци
ОУ с.Факия
ПУИ гр.Средец
УО гр.Средец
общо в училищата
8.
ОДЗ 1 Средец
9.
ОДЗ 2 Средец
10 ЦДГ с.Дебелт
11. ЦДГс.Факия
12 ЦДГ с.Орлинци
13. ЦДГ с.Загорци
14 ДДПВ гр.Средец
общо в детските заведения
ВСИЧКО:

общ брой
преподаватели
66
27
16
14
10
27
2
162
19
18
6
2
2
2
9
58
220

със средно
образование

с полувисше
образование
1
-

1
1

16
8
5
4
2
11
1
47
9
6
1
2
2
2
5
27
74

с висше
образование
51
18
11
10
8
16
1
115
10
12
5
4
31
142

с квалификация
13
2
2
5
22
9
10
1
1
3
24
46

мъже
7
13
1
2
3
12
2
40
40

жени
59
14
16
12
7
15
123
19
18
6
2
2
2
9
58
181

ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ / Х, КW / ГОДИШНО
Таблица 17
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Населени места
Средец
Росеново
Богданово
Варовник
Дюлево
Светлина
Загорци
Суходол
Малина
Орлинци
Драка
Радойново
Зорница
Белила
Проход
Бистрец
Кубадин
Пънчево
Вълчаново
С.Камене
Гранитец
Сливово
Факия
Д.Ябълково
Г.Ябълково
Белеврен
Кирово
Г.Буково
Граничар
Тракийци
М.Църква
Дебелт
Драчево

За битови
нужди
8 724
39
46
22
585
205
256
190

За стоп. нужди

89
166
100
71
366
35
93
123
60
43
71
20
12
42
309
32
24
12
24
69
25
20
348
1 466
294

Общо

2 150
49
3
79
8
118
18

10 874
39
95
25
644
213
374
208

Инсталирана
мощност
31 140
260
160
180
1 570
450
1090
600

4
11
10
58
42
1
53
14
8
18
4
1
1
2
124
1
3
16
6
25
24
551
28

93
177
110
129
408
36
146
137
68
61
75
21
13
44
434
33
27
28
30
94
25
20
372
2 017
322

530
815
260
740
990
100
310
590
500
100
410
100
100
100
970
100
100
100
100
475
100
100
1 020
9 240
810

ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ В ЗЕМЛИЩЕТО
НА С.ДЕБЕЛТ ПОД ВЛИЯНИЕТО НА “ПРОМЕТ”–АД.
Таблица 18
N
1
2
3
4
5
6

Пункт
Дебелт 1
Дебелт 1
Дебелт 2
Дебелт 2
Дебелт 1
Дебелт 2

Година
2000
2000
2000
2000
2001
2001

PH
6.4
6.3
8.2
8.1
6.3
8.4

Zn
59
55
57
54
64
59

Pb
16
15
18
15
21
18

Cu
49
51
52
52
52
51

Cd
0.53
0.43
1.1
0.6
2.12
1.48

As
7.32
6.2
3.4
5.7
-

Приложение 1

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ
За учебната 2005/2006г.с Решение №259 от 26.04.2005г.на Общински съвет гр.Средец
трябва да функционират следните учебни заведения:
І. Обединени детски заведения -общински
1.ОДЗ 1 “Снежанка” 9 групи 176 деца
2.ОДЗ 2 “Й.Николова”9групи 186деца
ІІ. Целодневни детски градини
1. ЦДГ с.Дебелт 3групи 63деца
2. ЦДГ с.Загорци 1 група 23деца
3. ЦДГ с.Орлинци 1 група 17деца
4. ЦДГ с.Факия 1 група 15деца
ІІІ. ДДПВ “Щурче” 4 групи - 50 деца- държавно
ІV. Основни училища
1. Основно училище “Св.св.Кирил и Методий”с.Загорци - общинско.
І-ви клас
10 ученика 1 паралелка
ІІ-ри клас
11ученика 1 паралелка
ІІІ-ти клас
16 ученика 1 паралелка
ІV-ти клас
10 ученика 1 паралелка
V-ти клас
10ученика 1 паралелка
VІ-ти клас
10ученика 1 паралелка
VІІ-ми клас
14ученика 1 паралелка
VІІІ-ми клас
10ученика 1 паралелка
2. Основно училище “Н.Й.Вапцаров” с.Факия - общинско
І-ви клас
8ученика
1 паралелка
ІІ-ри клас
1ученик
ІІІ-ти клас
11 ученика 1 паралелка
7ученика
1 паралелка
ІV-ти клас
V-ти клас
10ученика 1 паралелка
VІІІ-ми клас
12ученика 1 паралелка
VІ-ти клас
5ученика
1 паралелка
VІІ-ми клас
6 ученика
3. Основно училище “А.Страшимиров” с.Дебелт - общинско
І-ви клас
18ученика 1 паралелка
ІІ-ри клас
28ученика 1 паралелка
ІІІ-ти клас
32ученика 1 паралелка
ІV-ти клас
24ученика 1 паралелка
V-ти клас
29ученика 1 паралелка
VІ-ти клас
26ученика 1 паралелка
VІІ-ми клас
22ученика 1 паралелка
VІІІ-ми клас
14ученика 1 паралелка
4. Помощно училище интернат “В.Левски” - държавно
І-ви клас
12 ученика 1 паралелка
ІІ-ри клас
24 ученика 2 паралелки
ІІІ-ти клас
20 ученика 2 паралелки
ІV-ти клас
12 ученика 1 паралелка
V-ти клас
12 ученика 1 паралелка
VІ-ти клас
26 ученика 2 паралелки
VІІ-ми клас
11 ученика 1 паралелка
VІІІ-ми клас
9 ученика
1 паралелка
V. Средни училища

1. СОУ “ Св.св.Кирил и Методий ” гр.Средец общинско
І-ви клас
104ученика 5.паралелкиІІ-ри клас
66 ученика 4 паралелки
ІІІ-ти клас
93 ученика 5 паралелки
ІV-ти клас
95 ученика 5 паралелки
V-ти клас
101 ученика 4 паралелки
VІ-ти клас
86 ученика 4 паралелки
•

от тях една спортен профил – борба

VІІ-ми клас
80 ученика 4 паралелки
VІІІ-ми клас
59 ученика 3 паралелки
ХІІ-ти клас
19 ученика 1 паралелка
Профилирана подготовка профил технологичен информационни технологии
ІХ-ти клас
26 ученика 1 паралелка
Х-ти клас
21 ученика 1 паралелка
ХІ-ти клас
28 ученика 1 паралелка
2. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника
ІХ-ти клас
- промишлена електроника
26 ученика 1 паралелка
- монтьор на ССТ
26 ученика 1 паралелка
Х-ти клас
- промишлена електроника
24 ученика 1 паралелка
- механизация на СС
19 ученика
1паралелка
ХІ-ти клас
- електронна техника
19 ученика
1 паралелка
- механизатор в горско ст-во
16 ученика
1 паралелка
- механизация на СС
16 ученика
1 паралелка
ХІІ-ти клас
- Електронна техника
21 ученика
1 паралелка
- механизация на СС
18 ученика
1 паралелка
- механизатор в горско ст-во
16 ученика
1 паралелка
VІ. Ученическо общежитие
1. І-VІІІ клас
17 ученика
2. ІХ-ХІІ клас
25 ученика

1 група
1 група

Приложение 2

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА СРЕДЕЦ
® Б е л е в р е н - ;мегьлитен тракийски център от ранножелязната епоха
1. Долмени в м. “Киряк Стояновата къшла” /”Алтън дере”, “Чардак баир”/ на 1 км
североизточно от селото: в м.”Аязмото” на 1,5 км северно от селото; м.”Лозята” /”Шарап
йолу”/ на 2 км северозападно от селото; м. “Артюрт” два на връх Бекчибунарски рът;
2. Мегалитно гробно съоръжение в м.”Големите скали”;
3. Светилище в м.”Големите скали”;
4. Светилище при Белевренското аязмо;
®Голямо Буково
1. Манастир “Св. Живоприемний източник” на 3,5 км източно от селото;
® гр. С р е д е ц
1. Късноантична и средновековна крепост “Калето” в края на индустриалната зона на града.
Проучва се с прекъсвания от 1989г.;
®Д е б е л т
Национален археологически резерват от 1988г. – Регистрирани 22 археологически обекта;
1. Античен град Деултум - Девелт - Дебелт. Основан в края на 60-те години на I-ви век от
ветерани на VIII Августов легион под името КолонияФлавия Пацис Деултунзиум. В
началото на IХ в. превзет от хан Крум. Функционира до Х в. включително;
2. Средновековна крепост в м. “Рибарника”, създадена през късната античност.
Функционира до ХIV век;
3. Средновековна църква, която се намира на територията на “Промет”. Тук са открити 3
оловни печата на Борис-Михаил. В нея е ставало предаването на ежегодния данък за
България от страна на Византия;
4. Тракийски могили-14броя
5. Римски скални некрополи;
®Долно Ябълково
1 Големият камък (Марков камък) - тракийско светилище на 2,5 км североизточно от селото
в посока Кирово.
®Росеново
1. Късноантична и средновковна крепост “Гергебунарското кале” на 2 км североизточно от
селото.
®Факия
1. Късноантична и средновековна крепост “Св. Гьоргьово кале” на 500 м северозападно от
селото ;
2 6 могилни некропола в м. “Папарица”, “Бурназов баир” и “Борова гора”, Римска пътна
станция в селото;
®Зорница
1. Тракийска “Правена” могила източно от селото, до язовира-проучвана и могилен
некропол;.

МУЗЕЙНИ СБИРКИ, РЕЗЕРВАТИ, КЪЩИ – ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
/АРХИТЕКТУРНИ/
1. Байлова къща - ул. “Д.Благоев”. Етаж и половина. От края на 20-те - 30-те години ХХ век.
В момента е етногравска експозиция. Общинска собственост;
2. Къща на един етаж от плет със замазка, част от Еднографския комплекс ”Карабунарска
къща” на ул.”Дунав”4. Общинска собственост ;
3. Национален археологически резерват “Деултум - Дебелт”. Изключителна държавна
собственост. Обявен през 1988г. /ДВ бр.64/1988г./. Включва: Античен град Деултум 250
дка., Средновековна крепост., Средновековна църква, римски скален некропол, Тракийски
могили, Археологическа база Дебелт-Общинска собственост;
4. “Бимболовата къща” в с. Факия – паметник на културата – частна собственост;
ЦЪРКВИ И СЪБОРИ
1. “Всех светих” гр. Средец
Преди се е празнувал църковния празник със събор в неделята след Петдесетница, сега
съборът е на 23.09.;
2. “Св. Параскева - Петка” с.Момина църква, съборът е на 14.10.;
3. “Св. Димитър” с. Факия, съборът е на 26.10.;
4. “Св. Пророк Илия” с. Горно Ябълково, съборът е на 20.07.;
5. “Св. Богородица” с. Долно Ябълково, съборът е на 08.09.;
6. “Св. Богородица” с. Сливово, съборът е на 08.09.;
7. “Въведение Богородично” с. Вълчаново;
8. Манастир “Св.Живоприемний источник” с. Голямо Буково, съборът е на Светлия петък
след Великден;
9. “Възнесение Господне” с. Загорци, съборът е на Спасов ден след Великден;
10. “Св. Иван Рилски” с. Суходол, съборът е на 19.10.;
11. “Св. св. Кирил и Методий” с. Радойново, съборът е на 11 или 24.05.; 12. “Св.
Константин и Елена” с. Богданово, съборът е на 21.05.
Читалищата в общината са 17, от които едно в гр. Средец със следните форми:
• Детско-юношески танцов ансамбъл “Искрици;
• Младежки танцов ансамбъл;
• Мъжка битова група;
• Дамска група за стари градски песни;
• Литературен клуб;
• Детски клуб “Приятели на библиотеката”;
• Детски вокални групи - 2;
• Школа за спортни танци;
• Детска музикална школа с класове по пиано, акордеон, гайда, тамбура, гъдулка и народно
пеене;
• Битов оркестър.
• Фолклорна танцова група “Ромско огънче “ (“Романи яг”) при Исторически музейСредец

Приложение 3

СТРУКТУРА НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ
I. Културно-историческо наследство – Исторически музей Средец
1. Национална археологическа база “Деултум-Девелт” село Дебелт;
2. Етнографски комплекс ”Карабунарска къща”-гр.Средец;
3. ”Байлова къща” – етнографска експозиция
Перспективата относно музейните обекти е изгражден Общински исторически музей с
профили – археология, история, етнография и природа. Процедурата е завършена.
II. Църкви
1.”Всех светих “ – гр.Средец;
2.”Света Параскева “ – с.Момина Църква;
3.”Свети Димитър “ – с.Факия;
4.”Свети пророк Илия – с.Горно Ябълково;
5.”Света Богородица” - с.Долно Ябълково;
6.”Св.Константин и Елена” – с.Богданово;
7.”Вознесение Господне “ – с.Загорци;
8.Св.Кирил и Методий” – с.Радойново;
9. Манастир “Живоприемний източник” – с.Голямо Буково;
10. Манастир “Успение Богородично “ – х.Божура ;
11. ”Света Троица” – с.Варовник
III. Читалища
1. Читалище “Пробуда” гр.Средец със следните форми:
Детско-юношески танцов ансамбъл “Искрици”;
Младежки танцов ансамбъл “Странджанска жарава“;
Мъжка битова група;
Дамска група за стари градски песни “Нежен спомен“;
Литературен клуб;
Клуб “Родословие, родолюбие и музика в Странджа“;
Детски клуб “Приятели на библиотеката”;
Детска вокална група “Слънчеви деца“;
Детска вокална група “Ритмика“;
Школа за спортни танци;
Детска музикална школа с класове по пиано, акордеон, гайда, тамбура,
гъдулка и народно пеене;
Битов оркестър;
2. Читалище “Светлина “ - с.Дебелт със следните форми
Танцов ансамбъл;
Дамска битова група;
Детска музикална школа по народно пеене;
Клуб “Приятели на библиотеката” ;
3. Читалище “Просвета” - с. Дюлево
Дамски хор;
Група за автентичен фолклор;
4. Читалище “Христо Ботев” - с Загорци
Клуб “Приятели на библиотеката”;
5. Читалище “Елин Пелин “ - с.Зорница
6. Читалище “ Христо Ботев” - с.Факия
Група за автентичен фолклор;

7. Читалище “ Светлина” - с.Момина Църква
Група за автентичен фолклор;
8. Читалище “Иван Вазов” - с.Светлина
Група за автентичен фолклор;
9. Читалище “Изгрев” - с.Драчево
Група за автентичен фолклор;
10. Читалище “ Просвета” – Голямо Буково
Група за автентичен фолклор;
11. Читалище “Христо Ботев” - с.Бистрец
Филиали към градското читалище в селата Радойново, Богданово, Суходол.

СПРАВКА 1
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА
ПЕРИОДА 01-12.2004г
БИБЛИОТЕКА
№

ЧИТАЛИЩЕ
фонд – 48 661

1

ДЕТСКИ
МУЗИКАЛНИ
ШКОЛИ
Пиано
Акордеон

НЧ -ПРОБУДАгр.СРЕДЕЦ

Читатели – 953

Тамбура
Гайда

2

Посещения - 9 640

Гъдулка

разд. л-ра - 14 556

Народно пеене

НЧ -ПРОБУДА
- филиал

фонд – 5 770
Читатели - 32

с.РАДОЙНОВО

Посещения – 36

ЛЮБИТЕЛСКО
ТВОРЧЕСТВО

КЛУБОВЕ И КРЪЖОЦИ

Детско-юношески
Литературен клуб
състав -ИСКРИЦИГРУПА ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПЕСНИ
Мъжка фолклорна
група

Клуб –РОДОСЛОВИЕ,
РОДОЛЮБИЕ И МУЗИКА
В СТРАНДЖАГрупа за стари градски песни

Детска вокална група - Детски клуб –Приятели на
СЛЪНЧЕВИ ДЕЦА- библиотекатаБИТОВ ОРКЕСТЪР

разд. Л-ра – 44
3

4

НЧ -ПРОБУДА-

Фонд - 603

филиал
с.БОГДАНОВО

Читатели – 38
Посещения – 360
разд. Л-ра – 121
фонд - 2 434
Читатели – 18

НЧ -ПРОБУДАфилиал
с.СУХОДОЛ

Посещения – 139
разд. л-ра – 134
фонд - 7 290

народно пеене

Танцов ансамбъл

5

6

7

8

НЧ –СВЕТЛИНА
с.ДЕБЕЛТ

Читатели – 349
Посещения - 5 835

Дамска битова група

НЧ –ПРОСВЕТАс.ДЮЛЕВО

фонд - 14 588

Дамски хор

НЧ - ХР. БОТЕВ
с.ЗАГОРЦИ

НЧ –ЕЛИН
ПЕЛИН
с.ЗОРНИЦА

9
НЧ -ХР. БОТЕВ
с.ФАКИЯ

читатели – 67
Посещения - 1 248
разд. л-ра - 1 425
фонд - 6 924
читатели – 176
Посещения - 2 746
Разд. л-ра - 2 151
фонд - 8077
читатели – 52
Посещения - 1 396
Разд. л-ра - 1 092
фонд - 5842
читатели – 34
Посещения – 974
Разд. л-ра - 1 454

Клуб –Приятели на
библиотеката.

Група за автентичен фолклор
Клуб -Приятели на
библиотеката-

Група за автентичен фолклор

Група за автентичен фолклор

10

НЧ -

фонд - 8 894

Група за автентичен фолклор

СВЕТЛИНА
с.М ЦЪРКВА

читатели – 12
Посещения – 283
Разд. л-ра – 141
фонд - 4 135

Група за автентичен фолклор

11
НЧ -ИВ.ВАЗОВ
с.СВЕТЛИНА
12
НЧ –ИЗГРЕВ
с.ДРАЧЕВО
13
НЧ –ПОСВЕТА
с.Г. БУКОВО
14
НЧ -ХР. БОТЕВ
с.БИСТРЕЦ

читатели – 37
посещения - 282
разд. л-ра – 721
фонд – 882
читатели – 24
посещения – 375
разд. л-ра – 532
фонд - 2 746
читатели – 22
посещения – 159
разд. л-ра – 695
фонд - 3235
читатели – 23
посещения – 57
разд. л-ра – 54

Група за автентичен фолклор

Група за автентичен фолклор

Група за автентичен фолклор

СПРАВКА 2
ЗА КУЛТУРНИТЕ ИЗЯВИ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА ПЕРИОДА 01-12.2004г.
1.

Януари

Изложба “Обредни хлябове”

2
3.

Януари
Февруари

Ромски концерт по случай “Банго Васил”
Литературно четене на студио към СБП гр. Бургас с млади автори от Средец

4.

февруари

Кукерски игри – Средец, Драчево, Дебелт, Факия, М. Църква, Бистрец, Светлина

5.
6.

Март
Март

Комцерт по случай “Трети март”
Осмомартенски самодеен концерт

7

Март

Гастролиращ театър – постановка ДТ. Гр. Ямбол

8.

Март

Представяне на книгата “Познаваш ли щастливи бежанци?” от Елена Великова с участие на автора

9.

Април

Изложба “Циганите йерлии от Средец – бит и култура”

10.

Април

Конкурс изложба “Великденски яйца”

11.

Април

Участие в международния конкурс за изработване на автентична кукла и къща в Турция

12.

Април

Участие в етно фестивал – Айтос

13.
14.

Април
Април

Ромски концерт
Среща - разговор с авторите Татяна Йотова, Кузман Кръстев и Атанас Радойнов

15.

Април

Великденско веселие с Конушенската група

16.

Май

Месец на културата – вечери, изложби, концерт.

17.

Май

Дни на Европа в Средец - по спечелен проект

18.

Май

Етнографска изложба – “Средец диалог на култури”

19.

Май

Странджанско – тракийски събор “Фолклорен венец Божура”

20.

Май

Национална научна конференция “Читалищата и българският фолклор”

21.

Май

Концерт “Хайдерлези” с ромското население

22.

Май

Откриване на параклис “Свети Константин и Елена” – с. Белеврен

23.

Май

Гостуване на Състави от Украйна

24.

Юни

Концерт на децата от Дом “Щурче” изложба “Слънцето свети за всички”. Продукция на ДМШ – пиано акордеон

25.

Юли

Участие на автентични групи в тържествата на Петрова нива

26.

Юли

Участие в 12 национален ромски фестивал Стара Загора

27.

Юли

Участие на музикалния фестивал в Бургас и в конференцията

28.

Септември

Празници на града Авторали, Народно борби, Конкурс за мис Средец

29.

Септември

Предтавяне книгата на Темелко Темелков “Спомени за моето родно село Тракийци”

30.

Септември

Участие в националния етнофестивал - Несебър

31.

Септември

Първа копка на параклис с. Светлина

32.

Октомври

Клуб Р. Р. И мъзика в Странджа – юбилейно честване на Ваница Иванова

33.

Ноември

Ден на будителите

34.
35.

Ноември
Ноември

Фотоизложба “Джон Атанасов – бащата на компютъра” Гостуваща изложба на Национален политехнически музей София
Промоция на книгата на Атанас Радойнов / В ъгъла на сътворението/

36

Ноември

Театрална постановка

37.

Декември

Коледни и новогодишни празници

38.

Декември

Парад на сурвакари, конкурс за сурвачка

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
№
по
ред

Приоритет/
Мярка

Година
Общо
/период/
финансиране
на
/лв/
реализация

Национално финансиране
държавно
Общо
/лв/

Републикански
бюджет
/лв/

Общо
/лв/

Общински
бюджет
/лв/

Европейски съюз
Държавни
търговски
дружества
/лв/

Частни
търговски
дружества
/лв/

Общо
/лв/

Привлечени
Друго
Структурни Кохезионен безвъзмездно средства от
заеми
финансиране
фонд
фондове
/лв/
/лв/
/лв/
/лв/

I. Стимулиране, развитие и диверсификация на икономиката чрез създаване на благоприятни условия и подходяща бизнес среда.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Изграждане на Общински пазар за промишлени стоки и
селскостопанска продукция
Възстановяване и създаване на трайни насаждения от семкови
и костилкови овощни видове
Създаване на лавандулови насаждения
Създаване на пчелини кошера
Създаване на насаждения от черупкови видове
Създаване на ферма за племенни животни - говеда и овце,
месодайно и млечно направление
Възстановяване на амортизирани и бракувани лозови
насаждения
Създаване на ягодови насаждения
Разширяване на оранжерийното и полско
зеленчукопроизводство
Подпомагане създаването на биоземеделие на територията на
Община Средец
Създаване на насаждения от култивирани билки, медицински
култури и ароматни видове

12 Разширяване на пилотния проект за отглеждане на трюфели
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Консултантски услуги за земеделските производители
Повишаване знанието за програмите на ЕС
Сертифициране на земеделската продукция
Възстановяване и реконструкция на животновъдни обекти
Създаване на ферми с месодайно направление в
говедовъдството, птицевъдството, зайцевъдство и
овцевъдството
Създаване на млекопреработвателно предприятие за
екологично чисти продукти
Изграждане на цех за пакетиране на пчелен мед
Изграждане на цех за сушене и пакетиране на билки, гъби,
медицински култури и ароматни видове
Създаване на нови горски култури върху непригодни
земеделски земи и ерозирани терени
Изграждане на стабилизиран горски път в землище гр.Средец
/Бели брези-Кариерата 6км./
Изграждане на стабилизиран горски път /с.Пънчевос.Росеново 15км../
Изграждане на стабилизиран горски път /с.Росеновос.Богданово 12км../
Създаване на горски разсадник
Разширяване и модернизация на цех за преработка на обла
строителна дървесина
Създаване на рибовъдна база за производство на зарибителен
материал /Г.Буково-река Факийска/

2007-2013

200 000

40 000

40 000

2007-2013

35 000

15 000

0

2007-2013
2007-2013
2007-2013

54 000
62 500
20 000

27 000
31 250
10 000

2007-2013

850 000

2007-2013

40 000

160 000

160 000

15 000

20 000

20 000

0
0
0

27 000
31 250
10 000

27 000
31 250
10 000

27 000
31 250
10 000

300 000

0

300 000

550 000

550 000

8 100 000

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2007-2013

32 000

20 000

0

20 000

12 000

12 000

2007-2013

500 000

250 000

0

250 000

250 000

250 000

2007-2013

650 000

0

0

550 000

550 000

2007-2013

50 000

25 000

0

25 000

25 000

25 000

2007-2013

190 000

20 000

0

20 000

150 000

150 000

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

350 000
20 000
930 000
1 950 000

0
0
150 000
1 450 000

0
0
0
0

150 000
1 450 000

350 000
20 000
780 000
500 000

350 000
20 000
780 000
500 000

2007-2013

600 000

300 000

0

300 000

300 000

300 000

2007-2013

2 000 000

500 000

0

500 000

1 000 000

2007-2013

1 000 000

500 000

0

500 000

500 000

500 000

2007-2013

1 000 000

500 000

0

500 000

500 000

500 000

2007-2013

6 000 000

2 120 000

2 050 000

2 000 000

50 000

70 000

3 000 000

3 000 000

2007-2013

500 000

200 000

200 000

100 000

100 000

300 000

300 000

2007-2013

1 200 000

480 000

480 000

240 000

240 000

720 000

720 000

2007-2013

960 000

384 000

384 000

192 000

192 000

576 000

576 000

2007-2013

300 000

50 000

50 000

50 000

250 000

250 000

2007-2013

350 000

50 000

50 000

300 000

300 000

2007-2013

200 000

100 000

0

100 000

100 000

50 000
100 000

2 100 000

100 000

20 000

1 000 000

500 000

880 000

№
по
ред

28

Приоритет/
Мярка

Създаване на база за производство на кокошеви птици обект
на лов
Разкриване на пропускателен пункт с.Белеврен - Ахлатлъ
Реконструкция Път IV-79-604-разклон с.Г.Буково-с.КировоIV-79-606-Белеврен
Спортен комплекс
Реконструкция Читалище гр.Средец

Година
Общо
/период/
финансиране
на
/лв/
реализация

Национално финансиране
държавно
Общо
/лв/

Републикански
бюджет
/лв/

Общо
/лв/

Общински
бюджет
/лв/

Европейски съюз
Държавни
търговски
дружества
/лв/

Частни
търговски
дружества
/лв/

Общо
/лв/

2007-2013

500 000

250 000

0

2007-2013

2 000 000

800 000

800 000

400 000

400 000

1 200 000

1 200 000

2007-2013

20 000 000

8 000 000

8 000 000

4 000 000

4 000 000

10 000 000

10 000 000

2007-2013
2007-2014

1 500 000
500 000

450 000
120 000

450 000
120 000

350 000
80 000

100 000
40 000

850 000
380 000

850 000
380 000

200 000

33 Реконструкция на читалищни сгради и помещения в селата

2007-2015

540 000

250 000

200 000

150 000

50 000

250 000

250 000

40 000

34 Реконструкция на етнографски комплекс "Байлова къща"

2007-2016

200 000

100 000

100 000

50 000

50 000

100 000

100 000

35 Реконструкция на археологическа база Деултум с.Дебелт

2007-2018

1 000 000

250 000

215 000

150 000

65 000

750 000

750 000

2007-2013

65 000

15 000

15 000

50 000

50 000

2007-2013

100 000

0

0

70 000

70 000

30 000

2007-2013

130 000

35 000

35 000

30 000

30 000

65 000

2007-2013

95 000

70 000

30 000

2007-2013

1 000 000

305 000

305 000

250 000

55 000

2007-2013
2007-2013
2007-2013

600 000
450 000
200 000

270 000
200 000
50 000

270 000
50 000
50 000

250 000

20 000
50 000
50 000

2007-2013

2 900 000

0

0

2007-2013

200 000

50 000

0

2007-2013

500 000

0

2007-2013

2 000 000

48 Изграждане на вятърни генератори /30% общинско участие/

2007-2013

49 Реконструкция мрежата на радиофикацията
50 Реконструкция на ел.мрежата за уличното осветление

2007-2013

29
30
31
32

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Задълбочаване на трансграничното сътрудничество с Р.
Турция
Създаване на международни културни и научни контакти с
Белград, Лондон и др.
Създаване на международна студентска школа по археология,
архитектура и приложни изкуства
Възстановяване на традиционни за общината занаяти и
превръщането им в туристически продукт
Обновяване и реконструкция на сгради с историческо и
културно значение
Създаване на природонаучен музей
Основен ремонт на градски стадион
Създаване на ловно стрелбище - район с.Пънчево
Разширяване производството на полипропиленови влакна за
текстилната промишленост.
Производство на олекотени транспортни опаковки за
селскостопанска продукция
Производство на технически изделия от конструктивни
пластмаси
Производство на пластмасови изделия за кетеринга,
хотелиерството и градинско обзавеждане

250 000

Привлечени
Друго
Структурни Кохезионен безвъзмездно средства от
заеми
финансиране
фонд
фондове
/лв/
/лв/
/лв/
/лв/

50 000

35 000

15 000

35 000
30 000

40 000

150 000

50 000

250 000

250 000

0

2 000 000

25 000

375 000

375 000

330 000
250 000
150 000

330 000
250 000
150 000

1 800 000

1 800 000

320 000

1 100 000

0

150 000

0

0

500 000

0

0

0

2 400 000

520 000

520 000

400 000
400 000

160 000
160 000

160 000
160 000

80 000
80 000

520 000

0

80 000
80 000

240 000
240 000

500 000

1 500 000

500 000

1 380 000

240 000
240 000

II Опазване и подобряване качеството на околната среда и създаване на подходяща инфраструктура, допринасяща развитието на бизнеса и подобряване качеството на живот.
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Допълнително водоснабдяване с.М.Църква
Водоснабдяване с.Росеново
Водоснабдяване с.Граничар
Водоснабдяване с.Варовник
Водоснабдяване с.Пънчево и местността “Божура”
Водоснабдяване с.Зорница
Водоснабдяване с.Суходол
Водоснабдяване с.Вълчаново
Водоснабдяване с.Белеврен

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

200 000
850 000
230 000
200 000
1 000 000
100 000
150 000
180 000
300 000

80 000
340 000
92 000
80 000
400 000
40 000
60 000
72 000
120 000

80 000
340 000
92 000
80 000
400 000
40 000
60 000
72 000
120 000

40 000
170 000
46 000
40 000
200 000
20 000
30 000
36 000
60 000

40 000
170 000
46 000
40 000
200 000
20 000
30 000
36 000
60 000

120 000
510 000
138 000
120 000
600 000
60 000
90 000
108 000
180 000

120 000
510 000
138 000
120 000
600 000
60 000
90 000
108 000
180 000

№
по
ред

Приоритет/
Мярка

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Водоснабдяване с.Светлина
Водоснабдяване с.Тракийци
Подмяна водопроводна мрежа община Средец
Осигуряване на питейна вода от язовир "Индже войвода"
Тласкател към помпена станция
Канализация улици гр.Средец
Отводнителен канал гр.Средец
Канализация с.Дебелт
Канализация с.Дюлево
Канализация с.Драчево
Канализация с.М.Църква
Канализация с.Зорница
Частична рехабилитация Път –ІV-53-075 р-н с.Загорци - р-н
с.Суходол - 5км.
Освежаване Път ІV – 79-504 – с.Бистрец – гр.Средец
(с.Бистрец-с.Кубадин-гр.Средец) - 21км.
Рехабилитация Път ІV-53-902 с.Дюлево – с.Варовник
(с.Дюлево-Аврамов мост-с.Драчево-с.Варовник) - 36км
Освежаване Път ІV-79-501р-н с.Вълчаново-с.Сливово 8км
Освежаване Път ІV – 79-042 – р-н с.Факия – с.Г.Ябълково 16км.
Реахабилитация Път ІV–79-604 с.Кирово-Граничар-6км
Рехабилитация МП “Горски път – с.Голямо Буково –
с.Тракийци” - 11км.
Освежаване МП гр.Средец – с.Росеново - 12км.
Освежаване Път IV-53-903 разклон с.Малина-разклон
с.Русокастро - 16км.
Освежаване Път IV-79-035 - разклон с.Сливово-разклон
с.Гранитец -12км.
Освежаване Път IV-79-048 - разклон с.Д.Ябълковос.Д.Ябълково -1км.
Освежаване Път IV-79-054 - разклон Пънчево-с.Пънчеевво 1,5км.
Рекнструкциия Път IV-79-503 - разклон Бистрец-с.С.Камене 9км.
Рехабилитация Път ІІ-79-Бургас-Средец-Елхово - 58км
Рехабилитация Път ІІ-53-Средец-Ямбол - 24км
Реконструкция Път - ІІІ-796- Вълчановско ханчеБосна/Визица-път Е87-Кондолово-Царево/ - 4км.
Освежаване Път ІІІ-539-Средец-с.Дюлево-с.Русокастро
/Айтос/ - 13км.

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Година
Общо
/период/
финансиране
на
/лв/
реализация

Национално финансиране
държавно
Общо
/лв/

Общо
/лв/

Републикански
бюджет
/лв/

Общински
бюджет
/лв/

Европейски съюз
Държавни
търговски
дружества
/лв/

Частни
търговски
дружества
/лв/

Общо
/лв/

Привлечени
Друго
Структурни Кохезионен безвъзмездно средства от
заеми
финансиране
фонд
фондове
/лв/
/лв/
/лв/
/лв/

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

400 000
300 000
6 000 000
30 000 000
1 500 000
7 000 000
250 000
1 800 000
1 200 000
1 000 000
1 000 000
1 200 000

160 000
120 000
2 400 000
12 000 000
600 000
2 800 000
100 000
720 000
480 000
400 000
400 000
480 000

160 000
120 000
2 400 000
12 000 000
600 000
2 800 000
100 000
720 000
480 000
400 000
400 000
480 000

80 000
60 000
1 200 000
6 000 000
300 000
1 400 000
50 000
360 000
240 000
200 000
200 000
240 000

80 000
60 000
1 200 000
6 000 000
300 000
1 400 000
50 000
360 000
240 000
200 000
200 000
240 000

240 000
180 000
3 600 000
18 000 000

240 000
180 000
3 600 000

200 000
150 000
1 080 000
720 000
600 000
600 000
720 000

200 000
150 000
1 080 000
720 000
600 000
600 000
720 000

2007-2013

1 000 000

400 000

400 000

200 000

200 000

600 000

600 000

2007-2013

2 600 000

1 040 000

1 040 000

520 000

520 000

1 560 000

1 560 000

2007-2013

9 000 000

3 600 000

3 600 000

1 800 000

1 800 000

5 400 000

2007-2013

850 000

340 000

340 000

170 000

170 000

510 000

510 000

2007-2013

2 000 000

800 000

800 000

400 000

400 000

1 200 000

1 200 000

2007-2013

1 300 000

520 000

520 000

260 000

260 000

780 000

780 000

2007-2013

2 000 000

800 000

800 000

400 000

400 000

1 200 000

1 200 000

2007-2013

1 200 000

480 000

480 000

240 000

240 000

720 000

720 000

2007-2013

2 000 000

800 000

800 000

400 000

400 000

1 200 000

2007-2013

1 200 000

480 000

480 000

240 000

240 000

720 000

720 000

2007-2013

100 000

40 000

40 000

20 000

20 000

60 000

60 000

2007-2013

150 000

60 000

60 000

30 000

30 000

90 000

90 000
600 000

18 000 000
900 000
4 000 000

5 400 000

1 200 000

2007-2013

1 000 000

400 000

400 000

200 000

200 000

600 000

2007-2013
2007-2013

17 400 000
7 200 000

6 960 000
2 880 000

6 960 000
2 880 000

3 480 000
1 440 000

3 480 000
1 440 000

10 440 000
4 320 000

10 440 000
4 320 000

2007-2013

3 500 000

1 400 000

1 400 000

700 000

700 000

2 100 000

2 100 000

2007-2013

2 000 000

800 000

800 000

400 000

400 000

1 200 000

1 200 000

89 Рехабилитация Път ІІІ-35-23 с.Дебелт-с.Присад-с.Извор-30км. 2007-2013

7 000 000

2 800 000

2 800 000

1 400 000

1 400 000

4 200 000

4 200 000

90 Реконструкция Път ІV – 79-042 – с.М.Църква-с.Странджа-6км 2007-2013

3 000 000

1 200 000

1 200 000

600 000

600 000

1 800 000

1 800 000

Освежаване Път ІV – 79-042 – с.Факия – с.Г.Поляна (с.Факия2007-2013
91
с.М.Църква-с.Г.Поляна) - 15км.

2 300 000

920 000

920 000

460 000

460 000

1 380 000

1 380 000

84
85
86
87
88

№
по
ред

92

Приоритет/
Мярка

Освежаване Път ІІІ-795-Вълчановско ханче-гр.Карнобат 31км.
Околовръстен път Средец (Бургас-Ямбол) 0-2,2км.
Удвояване на път Средец-Бургас
Рехабилитация улици в населени места
Благоустрояване ул.”Любен Каравелов”

Година
Общо
/период/
финансиране
на
/лв/
реализация

Национално финансиране
държавно
Общо
/лв/

Общо
/лв/

Републикански
бюджет
/лв/

Общински
бюджет
/лв/

Европейски съюз
Държавни
търговски
дружества
/лв/

Частни
търговски
дружества
/лв/

Привлечени
Друго
Структурни Кохезионен безвъзмездно средства от
заеми
финансиране
фонд
фондове
/лв/
/лв/
/лв/
/лв/

Общо
/лв/

2007-2013

3 100 000

1 240 000

1 240 000

620 000

620 000

1 860 000

1 860 000

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

8 000 000
30 000 000
4 500 000
350 000

3 200 000
12 000 000
1 800 000
140 000

3 200 000
12 000 000
1 800 000
140 000

1 600 000
6 000 000
900 000
70 000

1 600 000
6 000 000
900 000
70 000

4 800 000
18 000 000
2 700 000
210 000

4 800 000
18 000 000
2 700 000
210 000

97 Саниране училищни сгради с отделно и смесено финансиране

2007-2013

2 300 000

600 000

600 000

500 000

100 000

1 700 000

1 700 000

Саниране административна сграда-Община Средец
Младежки дом
Реконструкция градски парк
Реконструкция болница
Проектиране и изработка на кадастрални карти
103 Изграждане на два трафопостта /гр.Средец и с.Драчево/

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

200 000
1 000 000
350 000
500 000
4 000 000

50 000
320 000
50 000
200 000
1 500 000

50 000
320 000
50 000
200 000
1 500 000

100 000
1 500 000

50 000
120 000
50 000
100 000

150 000
680 000
300 000
300 000
2 500 000

150 000
680 000
300 000
300 000
2 500 000

2007-2013

150 000

150 000

150 000

90 000

60 000

0

104 Реконструкция на ел.мрежа- с.М.Църква-с.Факия-с.Зорница

2007-2013

240 000

60 000

60 000

40 000

20 000

180 000

180 000

105 Реконструкция на ел.мрежа - с.Суходол-с.Орлинци-с.Мaлина

2007-2013

220 000

45 000

45 000

30 000

15 000

175 000

175 000

2007-2013

350 000

50 000

50 000

50 000

300 000

300 000

2007-2013

12 000 000

4 250 000

4 250 000

4 000 000

250 000

7 750 000

7 750 000

2007-2013

400 000

100 000

100 000

100 000

300 000

300 000

2007-2013

2 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2007-2013

4 000 000

3 000 000

1 000 000

2007-2013

6 500

6 500

6 500

6 500

0

2007-2013

45 000

10 000

10 000

10 000

35 000

2007-2010

350 000

100 000

100 000

100 000

2007-2013

3 100 000

1 100 000

1 100 000

1 000 000

2007-2013

350 000

100 000

100 000

100 000

116 Почистване и рехабилитация на нерагламентираните сметища

2007-2013

5 000 000

1 500 000

1 500 000

1 000 000

117 Изграждане на контейнерни площадки в селата

2007-2013

300 000

200 000

200 000

2007-2013

900 000

300 000

300 000

2007-2013

400 000

50 000

2007-2013

200 000

2007-2013

1 400 000

93
94
95
96

98
99
100
101
102

106
107
108
109
110
111
112

Възстановяване и изграждане на напоителни канали в
землищата на гр.Средец, с.М.Църква, с.Зорница
Интеграция на ромите - Подобряване на жилищните условия
и инфраструктурата
Рекултивация на депо за ТБО гр.Средец
Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци
/вкл.отпадъци от опаковки/
Газификация гр.Средец
Мониторинг на действащата Програма за управление на
отпадъците и Наредба
Привеждане на съществуващото сметище към изискванията
на нормативната уредба

113 Преминаване към регионален принцип на депониранена БО

Поетапно включване на населените места в система за
114
организирано сметопочистване
115 Изграждане на претоварна станция за БО

118
119
120
121

Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци и
изграждане на цетър сепариране на разделно събрани
отпадъци
Изграждане на система за ефективен контрол за опазване на
околната среда - създаване на екополиция
Проучване възможностите за газификация на гр. Средец и
използване на горива с ниско съдържания на сяра
Възстановяване и увеличаване на зелените площи в
населените места

200 000

1 000 000

2 000 000

0

1 000 000

35 000

250 000

250 000

2 000 000

2 000 000

250 000

250 000

500 000

2 000 000

2 000 000

150 000

50 000

100 000

250 000

50 000

600 000

50 000

50 000

350 000

35 000

35 000

35 000

165 000

550 000

550 000

200 000

850 000

350 000

100 000

100 000
600 000
350 000
165 000
850 000

1 000 000

500 000

Година
Общо
/период/
финансиране
на
/лв/
реализация

Приоритет/
Мярка

№
по
ред

Опазване и охрана на защитени територии и исторически
места
Повишаване на екологичната култура на населението и
123 въвеждане на екологично образование в извънучилищна
форма
124 Провеждане на обществени кампании
122

Национално финансиране
държавно
Общо
/лв/

Републикански
бюджет
/лв/

Общо
/лв/

2007-2013

240 000

40 000

40 000

2007-2013

470 000

120 000

120 000

2007-2013

340 000

85 000

60 000

2007-2013

1 250 000

300 000

300 000

126 Рециклиране и оползотворяване на полимерни отпадъци

2007-2013

6 000 000

600 000

127 Производство на биоразграждащи се изделия

2007-2013

19 500 000

128 Производство на еко-опаковки за хранителни продукти

2007-2013

125

Създаване на база данни за количествата генерирани
отпадъци от населените места на територията на общината

Общински
бюджет
/лв/

Европейски съюз
Държавни
търговски
дружества
/лв/

Частни
търговски
дружества
/лв/

Привлечени
Друго
Структурни Кохезионен безвъзмездно средства от
заеми
финансиране
фонд
фондове
/лв/
/лв/
/лв/
/лв/

Общо
/лв/

40 000

200 000

200 000

20 000

350 000

350 000

255 000

255 000

50 000

950 000

950 000

600 000

600 000

3 600 000

3 600 000

1 800 000

500 000

500 000

500 000

12 000 000

12 000 000

7 000 000

1 200 000

0

0

700 000

700 000

500 000

2007-2013

1 000 000

0

0

500 000

500 000

500 000

2007-2013

18 000 000

1 000 000

1 000 000

10 000 000

10 000 000

7 000 000

100 000

60 000
250 000

25 000

Производство на изолационни детайли от експандиран
129 полиетирен, предназначени за съвремените нискоенергийни

строителни технологии
130 Производство на полиестерни влакна от млянка от бутилки

1 000 000

III. Усъвършенстване на административното обслужване и създаване на подобрена институционална среда.
131
132
133
134
135

Внедряване и подмяна на съществуващ софтуер и
2007-2013
хардуер в съответствие с изискванията на ЕС
2007-2013
База РПУ Средец
2007-2013
Повишаване административния капацитет
2007-2013
Създаване на Е-община - ІІ-ри етап
2007-2013
Създаване на информационен център

200 000

0

0

1 100 000

330 000

330 000

100 000

20 000

20 000

900 000

0

900 000

0

330 000
20 000

200 000

200 000

770 000

770 000

80 000

80 000

0

900 000

900 000

0

900 000

900 000

ІV. Съхраняване и развитие на човешкия потенциал и смекчаване на социалните различия
136
137
138
139
140
141

142
143

Организиране на кампании и работа с деца и
2007-2013
общественността/ сумата е средно годишна/
Създаване на консултативен център за семейства с деца със
2007-2010
специални нужди и деца в риск
Създаване на център за превенция на детската престъпност,
2007-2010
наркомания и алкохолизъм
Борба с младежката безработица чрез програми за
професионална ориентация
Включване на младежи като бенифициенти в програми за
2007-2013
заетост/ сумата е средно годишна/
Създаване на работна група от общинска администрация и
общински съвет за изготвяне и осъществяване на програма за 2007-2013
заетост
Включване на трайно безработни в програма "От социални
2007 -2013
помощи към осигуряване на заетост"./ сумата е средно
годишно/
Предоставяне на консултантски услуги в социални кабинети /
2007 -2013
сумата е средно годишна/

5 000 лв

5 000 лв

5 000 лв

5 000 лв

0 лв

20 000 лв

20 000 лв

20 000 лв

20 000 лв

0 лв

20 000 лв

20 000 лв

20 000 лв

20 000 лв

0 лв

0 лв

0 лв

0 лв

10 000 лв

10 000 лв

10 000 лв

5 000 лв

5 000 лв

5 000 лв

212 000 лв

212 000 лв

212 000 лв

12 000 лв

2 000 лв

2 000 лв

0 лв
8 000 лв

112 000 лв

2 000 лв

0 лв

5 000 лв

0 лв

100 000 лв

0 лв

2 000 лв

10 000 лв

10 000 лв

№
по
ред

Приоритет/
Мярка

Година
Общо
/период/
финансиране
на
/лв/
реализация

Национално финансиране
държавно
Общо
/лв/

Общо
/лв/

Републикански
бюджет
/лв/

Общински
бюджет
/лв/

Европейски съюз
Държавни
търговски
дружества
/лв/

Частни
търговски
дружества
/лв/

Привлечени
Друго
Структурни Кохезионен безвъзмездно средства от
заеми
финансиране
фонд
фондове
/лв/
/лв/
/лв/
/лв/

Общо
/лв/

Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж в
144 гр. Средец и обхващане на други населени места на общината

/ сумата е средно годишна /
Създаване на дневни центрове за възрастни хора и за хора с
145
увреждания в общ. Средец към СИСУ
146 Създаване на общественна трапезария в гр. Средец
Изграждане на защитени жилища за възрастни хора в гр.
147
Средец с капацитет 25 места.
148 Изграждане на защитени жилища към Социален дом с. Факия

2007-2013

73 000 лв

73 000 лв

73 000 лв

2007-2013

200 000 лв

40 000 лв

40 000 лв

2009-2013

100 000 лв

100 000 лв

100 000 лв

2007-2008

800 000 лв

200 000 лв

200 000 лв

200 000 лв

600 000 лв

600 000 лв

2008-2013

800 000 лв

200 000 лв

200 000 лв

200 000 лв

600 000 лв

600 000 лв

250 000 лв

250 000 лв

250 000 лв

250 000 лв

0 лв

5 000 лв

5 000 лв

5 000 лв

5 000 лв

0 лв

3 000 лв

3 000 лв

3 000 лв

3 000 лв

0 лв

2007-2013

15 000 лв

15 000 лв

15 000 лв

5 000 лв

2007-2013

500 000 лв

100 000 лв

100 000 лв

100 000 лв

2008г.
2009г.

650 000
750 000

150 000
200 000

150 000
200 000

100 000
150 000

2010

400 000

70 000

70 000

600 000
300 000
300 000
300 000
280 000
350 000
15 000
1 500 000
1 500 000

70 000
60 000
60 000
60 000
60 000
70 000
15 000
1 200 000
1 200 000

70 000
60 000
60 000
60 000
60 000
70 000
15 000
1 200 000
1 200 000

2008

50 000

50 000

50 000

50 000

2007

160 000

60 000

60 000

50 000

10 000

100 000

100 000

2007-2013

200 000

60 000

60 000

50 000

10 000

140 000

140 000

2007

80 000

30 000

30 000

20 000

10 000

50 000

50 000

Изграждане на самостоятелни кухненски бази за задоволяване
149 на потребностите на предлаганите социални услуги в гр.
2008-2013
Средец
Реконструкция и създаване на нови здравни кабинети в
150 детските и учебни заведения на територията на общината/
2007-2013
сумата е средно годишна/
Повишаване професионалната квалификация на кадрите с
включването им в различни форми на обучение, с оглед по151
2007-2013
доброто и качественно обслужване на населението/ сумата е
средно годишна/

73 000 лв

0 лв

40 000 лв

160 000 лв
100 000 лв

160 000 лв

0 лв

Подобряване МТБ на МБАЛ ЕООД гр. Средец с цел
152 осигуряване на здравно обслужване с определени стандарти и

10 000 лв

0 лв

доказана ефективност./Сумата е средно годишна/
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Създаване на мобилни структури към „Медицински център –
І Средец”
Саниране сградата на ОДЗ - 1 с филиал
Саниране сградата на ОДЗ - 2 с филиал
Саниране сградата на СОУ - гр. Средец и частична смяна на
топлоизточника
Саниране сградата на ученическо общежитие
Саниране на ОУ с. Дебелт
Саниране сградата на ЦДГ с. Дебелт
Саниране сградата на ОУ с. Факия
Саниране сградата на ОУ с. Загорци
Саниране сградата на ДОВДЛРГ "Щурче" Средец
Образователни програми по безопасност на движението
Изграждане на детска градина - с.Драчево
Изграждане на ОДЗ с.Орлинци
Актуализиране на учебната мрежа с цел децата от
ДОВДЛРГ"Щурче" да остават в общината
Създаване на кабинети по чуждоезиково обучение и
компютърни кабинети
Подобряване на качеството на педагогическите услуги в
съответствие спотребностите на икономиката, чрез
квалификация и преквалификация на учителите
Превнция срещу наркомания алкохолизъм и насилие

2011
2012
2013
2009
2008
2007г.
2009
2007
2007

400 000 лв

400 000 лв

50 000
50 000

500 000
550 000

500 000
550 000

50 000

20 000

330 000

330 000

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
70 000
10 000
1 200 000
1 200 000

20 000
10 000
10 000
10 000
10 000

530 000
240 000
240 000
240 000
220 000
280 000
0

530 000
240 000
240 000
240 000
220 000
280 000

5 000

300 000
300 000
0

№
по
ред

Приоритет/
Мярка

Година
Общо
/период/
финансиране
на
/лв/
реализация

Национално финансиране
държавно
Общо
/лв/

Общо
/лв/

Републикански
бюджет
/лв/

Общински
бюджет
/лв/

Европейски съюз
Държавни
търговски
дружества
/лв/

Частни
търговски
дружества
/лв/

Привлечени
Друго
Структурни Кохезионен безвъзмездно средства от
заеми
финансиране
фонд
фондове
/лв/
/лв/
/лв/
/лв/

Общо
/лв/

Въвеждане на разнообразни форми -срещи, семинари,
170 информационни бюлетини, актуализиране на дидактическата

база
Адаптация и оборудване за професионално образование в
171 областа на селското стопанство в зависимост от изискванията
на пазара
172 Създаване на младежка трудова борса
Включване на младежи като бенефициенти в програми за
173
заетост
174 Творчески проект "Заедно с фолклора на Странджа и Тракия"
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Провеждане на Национален странджанско-тракийски събор
"Фолклорен венец Божура" - всяка година
Съхраняване на историческото наследство
Организационна работа в клуб “Победа”
Проучване и възстановяване на ромските обичаи
Въвеждане на информационно обслужване в градската
библиотека
Модернизиране на Интернет страници, създаване на културен
сайт
Организиране на мултимедийни изложби
Проучване на културно-историческите паметници
Реставрация на културно-историческите паметници
Консервация на културно-историческите паметници
Национален археологически резерват "Деултум-Дебелт" музей на открито
Възстановяване на посетителски и информационен център с
музейна експозиция в Археологическа база към Национален
археологически резерват "Деултум-Дебелт
Проучване на духовната и материалната култура на
населението
Експониране и промоция на духовната и материалната
култура на населението
Съхраняване и развитие на всички форми на художествена
самодейност
Развитие на детските музикални школи по гайда, тамбура,
гъдулка, народно пеене и народни танци, и създаване на
други
Засилване работата в клубните форми
Развитие на детски спортни клубове
Осигуряване на съвременна спортна база
Развитие на клубните спортни форми
Развитие на масовия спорт
Реновация на сграда за исторически музей и създаване на
постоянна експозиция

2008-2013

15 000

15 000

15 000

10 000

5 000

0

2007

70 000

20 000

20 000

20 000

2008

12 000

12 000

12 000

10 000

2 000

0

2007-2013

60 000

60 000

60 000

50 000

10 000

0

2007-2017

100 000

100 000

100 000

80 000

20 000

0

2007-2019

50 000

50 000

30 000

30 000

2007-2013
2007-2013
2007-2013

500 000
50 000
100 000

40 000
0
0

40 000
0
0

40 000

2007-2013

500 000

100 000

100 000

2007-2013

12 000

7 000

5 000

5 000

2 000

0

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

35 000
350 000
500 000
1 000 000

10 000
50 000
50 000
400 000

5 000
50 000
50 000
400 000

5 000

300 000

5 000
50 000
50 000
100 000

25 000
300 000
450 000
600 000

25 000
300 000
450 000
600 000

2007-2013

1 500 000

700 000

700 000

550 000

150 000

800 000

800 000

2007-2013

900 000

300 000

300 000

120 000

180 000

600 000

600 000

2007-2013

50 000

25 000

25 000

25 000

0

25 000

2007-2013

300 000

50 000

50 000

50 000

0

250 000

2007-2013

35 000

15 000

15 000

15 000

0

20 000

2007-2013

50 000

30 000

20 000

20 000

10 000

0

20 000

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

50 000
50 000
150 000
100 000
100 000

25 000
25 000
0
0
55 000

25 000
25 000
0
0
35 000

25 000
25 000

100 000

20 000

0
0
100 000
0
0

25 000
25 000
50 000
100 000
45 000

2007-2013

1 250 000

250 000

250 000

250 000

1 000 000

1 000 000

50 000

20 000

100 000

35 000

50 000

0
460 000
50 000
100 000

460 000
50 000
100 000

400 000

400 000
5 000

