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ВЪВЕДЕНИЕ 

Проектът за Общ устройствен план на община Стралджа (ОУПО е разработен в 

изпълнение на Решение на Общински съвет Стралджа и проведена процедура по 

възлагане на ОУПО. 

Проектът е изработен въз основа на: 

– Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община 

Стралджа и становищата на компетентните органи, а именно: Становище изх. 

№ АО 3086/08.07.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Стара Загора, Становище на Националния институт за недвижимо 

културно наследство..  

– Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за общ устройствен 

план на община Стралджа, разработено в съответствие с изискванията на 

документацията за възлагане на обществената поръчка и включващо описание 

на методическия подход на Изпълнителя и необходимите допълнителни 

проучвания.  

Прогнозен период: 

В съответствие с разпоредбата на чл.17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ 

за обема и съдържанието на устройствените планове (по-нататък – Наредба № 8), 

прогнозният период на действие на плана е до 2035 г. 

Община Стралджа съдействаше и предоставяше на проектантския колектив 

своевременно цялата необходима информация от общинско, регионално и национално 

ниво. Това е ярък пример за изключителна заинтересованост и сътрудничество на 

общинска власт. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА 

1.1. Цели и задачи на плана 

Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална 

планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в 

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 

специфичните за община Стралджа географски, природни, исторически, ландшафтни и 

други ресурси. 

Цели: 

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между 

екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при 

рационално използване на природните ресурси, постигането на главната цел се 

предпоставя от изпълнението на следните цели: 

 Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната 

урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват 

целостта и стабилността на природната й среда; 

 Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по ЗРР - регионален план за развитие на района 
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за планиране, които образуват ниво 2, не представляват административно-

териториални единици и са с териториален обхват, областната стратегия и 

Общинския план за развитие 2014-2020, както и на други общински, 

регионални и национални програми, планове и проекти. Извеждане на 

устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в 

ежегодните програми за прилагане на Общинския план за радвитие (ОПР); 

 Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и 

техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и 

останалите обитавани територии в съответствие със съвременните 

европейски критерии и стандарти, при търсене на максимален ефект при 

инвестирането и запазване на характерни качества и уникалност на 

териториите; 

 Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ 

съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот 

на природното и културно наследство на общината, с оглед устойчивост и 

взаимно стимулиране при развитието на всички системи. 

Задачи на плана 

Основните задачи на плана могат да бъдат определени, както следва: 

 Определяне на общата структура на територията и преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните й части; 

 Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по 

предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със 

специални закони; 

 Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура; 

 Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната 

инфраструктура на общината и определяне съответстващото му 

усъвършенстване на транспортните мрежи. 

 Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне 

разположението на мрежите и съоръженията им на територията на 

общината, както и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално 

значение; 

 Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на 

предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите 

превантивни мерки и начини на устройство и защита; 

 Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на 

общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране 

на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, 

с оглед опазването им; 

 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на 

културно-историческото наследство и природните забележителности; 
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 Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 

последователност на реализирането им във времето. 

1.2. Основни изисквания към проектното решение 

Общият устройствен план на общината е изработен при съблюдаване на 

следните общи изисквания:  

 Да послужи като основа за цялостното устройство на общинската територия, 

като определи общата структура на територията, преобладаващото 

предназначение на съставните и структурните части и общия режим на 

устройството им, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Неговите предвиждания са 

задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове, с които 

се конкретизира устройството и застрояването на териториите на ниво 

поземлен имот;  

 Да доразвие положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 

устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на 

общината;  

 Да отчете външните връзки на общината като стимулатор за развитие. 

Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с 

целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво. 

Съобразяване предвижванията на разработки на територията на съседни 

общини или предвиждане (иницииране) на такива, отнасящи се за общи 

устройствени проблеми, като борба с рисковите фактори в енергийния 

комплекс, развитие на транспортната и др. техническа инфраструктура и пр.;  

 Да формира комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия 

за преодоляване на установени съществени диспорпорции между отделни 

части на общинската територия;  

 Да сведе до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на 

урбанизацията и друго строително усвояване;  

 Да създаде устройствени възможности за използване на природния и 

културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при 

съблюдаване режимите за опазването им;  

 Да създаде условия за развитието на социалната и техническата 

инфраструктури;  

 Да осигури възможности за етапност в реализацията на устройствени 

мероприятия - общинско задължение;  

 По отношение на икономическото развитие на общината, да приложи 

постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за 

общинската територия. За стимулиране на публично-частното партньорство 

в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие, в плана да 

се проучат възможностите и предложат решения за целесъобразна 

реализация на поземления фонд – общинска собственост, при спазване на 

общите и специфични изисквания и ограничения по отношение 

земеползването;  
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 Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, 

произтичаща от естествените демографски процеси, и реалното 

инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да 

се разработи и приложи адекватен подход при планиране на 

земеползването, респ. оразмеряване на системите, като се съблюдават и 

изискванията за устойчивост на системите.  

Във връзка с горните изисквания, за населените места, за съществуващите и за 

други части от общинската територия с ОУПО може да се определят устройствени 

зони и самостоятелни терени с устройствен режим, вкл. при необходимост:  

 територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението 

им;  

 територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ);  

 рискови територии – зони със свлачища и абразия и потенциално 

наводняеми територии;  

 територии за прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия.  

Разпределението на територията на общината по видове общо 

(преобладаващо) предназначение и видове устройствени зони да се извърши с 

номенклатурата и възможностите на Наредба № 7/2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (по-

нататък-Наредба № 7/2003 на МРРБ), при съобразяване с режимите, установени по 

реда на други закони и на фактическото ползване. Ако във връзка с настъпили 

промени във фактическата обстановка и/или предвижданията на ОУПО налагат 

изменение на този план в отделни негови части, то местата и видът на необходимото 

изменение следва да се посочат изрично в Правилата за прилагане на ОУПО. 

2. ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА НА ПЛАНА 

2.1. Изходни данни за изработване на проект за ОУПО Стралджа 

Основната информация при изработването на ОУПО е ползвана от два основни 

документа, които са одобрени от Общинския съвет на Стралджа: 

- Задание за изработване на ОУП на общ. Стралджа; 

- Общински план за развитие на община Стралджа. 

Двата документа предоставят добра изходна информация за проектантския 

колектив. 

2.2. Актуализация и доразвитие на проучвателната основа на ОУПО  

За събирането на допълнителна информация, проектантите предоставиха на 

община Стралджа анкетни форми, адресирани до общински, областни, регионални и 

национални служби и институции.  

Получени бяха  съответните данни и информация от: 

• Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) – БАН; 

• „Булгартрансгаз” ЕАД; 
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• РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“; 

• „Водоснабдяване и канализация”  ООД – Ямбол; 

• ДП „Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ)”; 

• Държавно горско стопанство – гр.;Ямбол 

• Областна дирекция земеделие (ОДЗ)– гр.Ямбол; 

• Териториално статистическо бюро (ТСБ) – Ямбол; 

• Областно пътно управление (ОУПО)– гр.Ямбол; 

• Общинска администрация – гр.Стралджа; 

• Анкетни форми от кметовете и кметските наместници на селата. 

На място беше събирана допълнителна информация от техническата служба на 

общината и при среща с кметовете и наместниците на населените места. 

Особено полезна беше непрекъснатата информация, която служебните лица 

подаваха в работен порядък. 

Проекктантският екип реши да изработи актуализиран опорен план в CAD 

формат.  

За изработването на опорния план на колектива бяха предоставени от 

общината карти на възстановената собственост за землищата на селата и 

кадастрална карта за землището на гр. Стралджа и с. Леярово. 

Опорният план беше изработен съгл.изискванията на нормативните документи, 

вкл. Наредба №8 от ЗУТ и допълнен с изискванията от НИНКН – гр.София. 

3. РЕГИОНАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ  

3.1. Местоположение и граници   

Община Стралджа е част от област Ямбол, която е част от Югоизточния район 

от ниво 2 на страната. В географски аспект тя се намира в източната част на 

Горнотракийската низина, в Тунджанската хълмиста подобласт. Общината обхваща 

североизточната част на област Ямбол и граничи с общините Тунджа, Елхово, 

Болярово (от област Ямбол), Сливен, Котел (от област Сливен), Сунгурларе, Карнобат 

и Средец (от област Бургас).  

Общинският център град Стралджа отстои на 20 км североизточно от областния 

център гр. Ямбол и на 80 км западно от черноморското пристанище  - Бургас (важен 

център от транспортната система на страната, през който преминава голяма част от 

вноса и износа ни; най-значимото българско международно морско пристанище, 

осъществяващо над 50% от товарооборота на морските пристанища в България). 

Общината обхваща територия от 676.285 кв. км – 20.2% от територията на 

област Ямбол. Тя е трета по големина от общо 5 общини в рамките на областта (след 

общини: Тунджа – 1218.882 кв.км и Елхово – 701.703 кв. км). Средната надморска 

височина е 205.3 м, а средната гъстота на населението – 17.8 души/кв. км (2016 г.) 

(средно за област Ямбол – 36.4, за ЮИР – 52.8, за страната – 64.0 души/кв.км). 
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Фиг. 3.1.1 Географско местоположение на община Стралджа  

 

Селищната структура на Стралджа е представена от град Стралджа и още 21 

села, по- голямата част разположени южно от общинския център. Значителна част от 

населението е съсредоточено в селата - 55,4% според данните от последното 

преброяване на населението (2011 г.). Автомагистрала „Тракия" е основният делител на 
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територията на общината, който оказва и ще оказва влияние върху развитието на 

селищата. Селата Зимница, Атолово, Лозенец и Маленово, заедно с административния 

център се намират северно от АМ „Тракия". През гр. Стралджа и селата Зимница и 

Атолово преминава жп линията „София-Пловдив-Бургас", което допълнително 

повишава тяхната транспортна обезпеченост. 

3.2. Регионални условия и връзки 

По отношение на географско си положение, община Стралджа формира добра 

предпоставка за транспортно-комуникационното развитие на общината. Това 

обуславя нейната важна роля в регионален и национален план по отношение 

осигуряването на необходимите нива за свързаност и достъпност. През територията 

на община Стралджа преминава трасето на общоевропейския транспортен коридор – 

Европейски транспортен коридор ЕТК №8 /Дуръс-Тирана-Скопие-София-Пловдив-

Бургас-Варна/, който свързва Балканите с Централна и Западна Европа. На 3.5 км в 

южна посока от град Стралджа е автомагистрала „Тракия”, в близост са двата 

първокласни пътища I-6 и I-7. С АМ „Тракия" трасето осигурява бърза и сигурна връзка 

на общината със столицата - гр. София, и големите градове Пловдив и Бургас. През 

общината на пътен възел „Петолъчката” преминава важна пътна артерия в 

направление север-юг и запад-изток, част от републиканската пътна мрежа на 

България. С въвеждането в експлоатация на АМ „Тракия”, показателят относителен 

дял от общата дължина на Републиканската пътна мрежа е с по-високи от средните за 

страната, Югоизточен раон и област Ямбол стойности. Всички населени места са 

свързани с общинския център 

Част от ОЕТК №8 е трасето на ж.п. линията София-Пловдив-Бургас, правеща 

връзка с ОЕТК №10. През територията на община Стралджа преминават две от 

деветте главни железопътни линии, част от железопътната мрежа на България (№III 

Илиянци-Карлово-Тулово- Дъбово-Зимница-Карнобат; №VIII Пловдив-Михайлово-

Стара Загора-Ямбол-Зимница- Карнобат-Бургас). Връзката на двете направления се 

осъществява при жп възел „Зимница", което превръща община Стралджа в една от 

добре обезпечените железопътно в България. 

Община Стралджа е със стратегическо значение в газоснабдителната мрежа на 

страната, тъй като през нея преминава транзитният газопровод от Българо-Румънската 

до Българо-Турската граница.  

През територията на община Стралджа се предвижда да премине нова 

междусистемна газова връзка Турция - България /ITB/, осигуряващ сигурността и 

диверсификацията на газовите доставки не само на България, но и на региона. Проектът 

предвижда изграждане на газопреносна инфраструктура в участъка между 

компенсаторна станция "Лозенец" и българо-турската граница, успоредно на 

съществуващия транзитен газопровод, с фирма възложител "Булгартрансгаз" ЕАД. 

Трасето на газопровода ще преминава през землищата на град Стралджа и селата 

Лозенец, Атолово, Маленово и Палаузово и ще се транспортира природен газ.  
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Фиг.3.2.1  Инфраструктура на община Стралджа 
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Регионалните условия на общината се определят и зависят от няколко групи 

фактори, а именно: 

 икономически фактори – потенциалите за развитие на населените места от 

общината създават възможност за развитието на селското стопанство и 

малки и средни предприятия за преработка на местни ресурси.  

 валоризирането на културно-историческото и природно наследство има 

възможности за развитие в общината. 

 социални фактори – предоставяните услуги са сравнително близо до 

населението. 

 технически фактори – регионалните връзки се определят и от схемата на 

инженерната инфраструктура и преди всичко в областта на 

водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта; 

 демографски потенциал – общината попада в категорията на малките 

общини, разположени в селските райони на страната.  

При съвременното развитие регионалните условия на общината придобиват нов 

характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините и новите 

пазарно-икономически отношения.  

3.3. Население и селища 

Съществуващото административно-териториално устройство на страната 

понастоящем е резултат от редица промени, правени през различни периоди от 

историята на България. Съгласно Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България (ЗАТУРБ) (обн., ДВ, бр. 63 / 14.07.1995 г.) 

административно-териториални единици са областите и общините, а съставни 

административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. 

Териториални единици съгласно чл. 3, ал. 1, са населените места и селищните 

образувания. 

Стралджа е признат за град с Указ № 829/обн. 29.08.1969 г. С Указ № 3005/обн. 

09.10.1987 г. е закрита община Войника и са присъединени включените в съставът ѝ 

населени места към община Стралджа. Село Търнава се отделя от община Стралджа 

и се присъединява към община Тунджа, а с Указ № 257/обн. ДВ бр.57/11.07.1997 г. се 

отделя с. Зорница от община Стралджа, област Ямбол, и се присъединява към община 

Средец, област Бургас. 

Населението на община Стралджа по данни на НСИ към 2016 г. наброява 12014 

души. Общината включва 22 населени места – 1 град и 21 села. В град Стралджа е 

съсредоточено 47.3% (5688 д.) от населението на общината. Общината има 8 

кметства. 

Според броя на населението селата са средни, малки и много малки. Към 

средните села (по градоустройствената класификация) с население от 1000 до 2000 

жители се отнася с. Зимница (1688 ж., 26.7% от селското население на общината). Към 

малките села с население от 250 до 1000 жители се отнасят 7 села, а 13 населени 

места са много малки с население до 250 д., от които 2 са с население под 100 д. 

(Леярово и Богорово) (табл. 3.2.1). 
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    Таблица № 3.2.1 

Община Стралджа - основна характеристика на населените места 

ЕКАТТЕ 
Населени 

места 
Категория 

Надморска 

височина* 

Землище 

(дка) 

Население - 

брой (2016 

г.) 

JAM22 

Общ. 

Стралджа 4 3 676285 12014 

69660 Гр. Стралджа 4 3 79058 5688 

00343 с.Александрово 7 3 37317 144 

00816 с.Атолово 7 3 10455 183 

04786 с.Богорово 8 3 12089 70 

11661 с.Воденичане 7 3 32872 379 

11908 с.Войника 6 4 41182 306 

20804 с.Джинот 7 3 16062 248 

30898 с.Зимница 5 3 45493 1688 

32771 с.Иречеково 7 4 46607 398 

35794 с.Каменец 6 3 31546 372 

43615 с.Леярово 8 4 17872 30 

44118 с.Лозенец 6 3 28737 614 

44666 с.Люлин 7 3 23178 170 

46303 с.Маленово 7 3 34874 275 

51384 с.Недялско 7 4 44360 216 

55244 с.Палаузово 7 3 27526 111 

57409 с.Поляна 7 4 43750 201 

58003 с.Правдино 7 3 24384 105 

59046 с.Първенец 7 3 31586 238 

65406 с.Саранско 7 3 12982 120 

72076 с.Тамарино 7 4 21286 202 

80220 с.Чарда 7 3 13069 256 

* Надморска височина (групи):  1 - до 49 метра вкл.; 2 - 50-99 м. вкл.; 3 - 

100-199 м. вкл.; 4 - 200-299 м. вкл.; 5 - 300-499 м. вкл.; 6 - 500-700 м вкл.; 7 - 

700-999 м.вкл.; 8 - 1000 и повече м. 

Източник: НСИ, Единен класификатор на административно-

териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), 2017 г.                              

 



20 
 

3.4. Ситуиране на община Стралджа в селищната мрежа на област Ямбол и 

страната 

Общината е част от област Ямбол и от Югоизточния район на планиране. С 

територия от 676,3 кв. км. площ, тя е третата по големина област, като само община 

Ямбол (град Ямбол) е по-малка от нея. Община Стралджа концентрира по-малко от 

10% от общото население и по-малко от 10% от произведената продукция в областта. 

Гъстотата на обитаване е два пъти по-ниска от тази на областта. Най-големият принос 

на икономиката на Стралджа към тази на област Ямбол е стойността на ДМА, които са 

почти 38%. В същото време в общината се намират 15% от безработното население в 

областта. 

Таблица 3.5.1.  

Община Стралджа и Област Ямбол - Основни характеристики 

Показател 
Община 

Стралджа 

Област 

Ямбол 

% на 

община 

Стралджа 

от областта  

Територия (дка) 676285 3355475 20.15% 

Брой населени места 22 109 20.18% 

Население (бр.), 2016 г. 12014 122276 9.83% 

Гъстота на населението (души/кв.км) 17.8 36.4  

Коефициент на урбанизация, 2016 г. 47.3% 70.3%  

Коефициент на възрастова зависимост, 2016 г. 78.9% 61.1%  

Отн. дял на населението в подтрудостопособна 

възраст (%) 
19.8% 15.6%  

Отн. дял на населението в трудостопособна възраст 

(%) 
51.4% 57.1%  

Отн. дял на населението в надтрудостопособна 

възраст (%) 
28.8% 27.3%  

Обработваема земя на човек (дка/човек), 2016 г. 37.5 17.1  

Наети лица, 2014 г. (бр.) 1606 31709 5.06% 

Равнище на безработица, 2016 г. (%) 29.71% 10.88%  

Коефициент на икономическа активност, 2016 г. 44.3% 53.5%  

Нетни приходи от продажби (хил.лв.), 2015 г. 110397 2710286  

Нетни приходи от продажби на човек от населението 

(хил.лв.) 
9.08 21.89  

Източник: НСИ 
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Според категоризацията на общините, община Стралджа е от 4-та категория, 

центърът на общината гр. Стралджа също е от 4-та категория1. 

 

Фиг.3.4.1  Функционална структура на община Стралджа 

                                                      
11

 ЕКАТТЕ, състояние към 2017  
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Степента на урбанизация на община Стралджа (т.е. процентът на градско 

население) е 47.3%, при средното за областта – 70.3%, за ЮИР – 72.3%, за страната – 

73.3%. Запазва се тенденцията на увеличаване на относителния дял на градското 

население и намаляване на населението в селата както за общината, така също и за 

областта, района и страната. 

Според териториално - урбанистичната структура на Република България, град 

Стралджа е малък град с микрорегионално значение и допълнителен опорен център в 

област Ямбол с основен център град Ямбол. 

Административният, културният и икономическият център е разположен в най- 

северната част на общината, като само с. Лозенец е ситуиран по-северно. 

Достъпността до другите населени места е осигурена чрез сложна система от 

третокласни пътища, като път III-707 е основен и преминава през голяма част от 

селата, докато останалите такива са обвързани с него, чрез разклонения на пътната 

мрежа. 

Поради равнинно-хълмистият характер на релефа и високият дял на 

земеделските територии (над 80% от общата територия на общината) обработваемата 

земя на човек от населението средно за общината е 37.5 дка/човек при средно за 

областта 17.1, за ЮИР – 8.7 и за страната 7.0 дка/човек. 

Община Стралджа попада към селските райони (231 бр.), допустими за 

подпомагане съгласно Програмата за развитие на селските райони в страната.  

Средносрочните специфични цели на развитието на селските райони са: 

диверсификация на структурата на местната икономика; създаване на алтернативни 

източници на доходи и заетост; съхраняване на природното и културно наследство; 

подобряване на демографската структура и среда за обитаване.  

В Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) се 

предлага подкрепа за полицентричен модел от йерархизирани центрове и оси на 

развитие. Оценката на градовете центрове, подредени в 6 йерархични равнища, е 

извършена посредством показатели за демографска динамика и значението им като 

административни, транспортни, здравни, образователни, културни, икономически и 

туристически центрове. Предлага се специална политика за стабилизиране на мрежата 

от малки градове от 4-то йерархично ниво, тъй като от състоянието на тези градове ще 

зависи насоката на развитие на периферните селски и планински райони. НКПР не 

пренебрегва най-малките и най-много на брой градове от 5-то йерархично ниво, където 

се осъществява първичното обслужване на населението и където са налични работни 

места извън селскостопанската заетост - в сферата на социалните услуги, търговията, 

промишленото и занаятчийското производство, образованието, културата. 

Подобряването на градската среда и качеството на живот в градовете е акцент и в 

политиките на ЕС чрез създаване на условия за балансирано урбанистично развитие. 

Община Стралджа попада и в определените 124 общини за целенасочена 

подкрепа в Националната стратегия за регионално развитие на Р България, 2012-

2022 г. (по чл. 6 от Закона за регионално развитие, отговарящи на 5 и повече критерии 

за подкрепа). В общините за целенасочена подкрепа от област Ямбол са включени и 

останалите общини от областта, с изкл. на община Ямбол. 

На следващата фигура може да се проследи териториално-урбанистичната 

структура на Югоизточен район, част от който е община Стралджа.  
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Фиг. 3.4.2   Териториално-урбанистична структура на Югоизточен район 

Източник: Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

4. ПРИРОДЕН КОМПЛЕКС 

4.1. Релеф 

Общината попада в основната младонагъната морфоструктура на Балканидите, 

която в югоизточната си част обхваща територия от Странджа. Тя се характеризира с 

ридове, ограничени от дълбоко всечени между тях речни долини. 

Най-северните части граничат с южните части на Стара планина, а най-южните с 

веригата от ниски хълмове в Тунджанско - Странджанската подобласт - Бакаджиците, 

както и със северозападните разклонения на Странджа планина. Обхвата на общината 

е в рамките на значително разнообразен релеф от равнинен и хълмист към 

полупланински, с надморска височина от 140 м. /с. Атолово/ до 220 м. /с. 

Александрово/. Средната надморска височина е 205,3 метра. Равнинният релеф се 

изразява чрез Стралджанското поле, хълмистия чрез склоновете на Бакаджаците, а 

полупланинския е в рамките на Странджа планина. 

Сеизмичността на този район по скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник е 

между пета и шеста степен. Това означава, че е сравнително ниска, защото за 

територията на България, степените на отделни места достигат до десета степен. 

От характеристиката на релефа на община Стралджа могат да се направят 

няколко извода. В равнинната си част, с по-нисък наклон (Фиг.1) има добри 

предпоставки за развитие на земеделие и друг вид стопански дейности. Също така 
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равнинния характер способства за по-доброто използване на земята, отнасящо се до 

изграждане и подобряване на елементите на техническата инфраструктура. 

В тази връзка, чрез ОУПО следва да се изследват обстойно теренните 

дадености и предпоставките за развитие на общината. 

 

Фигура 4.1. Наклон на склона 
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4.2. Климатични и метеорологични условия  

Град Стралджа се намира в югоизточната част от територията на Република 

България, Тунджанско-Странджанската низина.  

По своите климатични фактори районът принадлежи към климатичния район на 

Източна България от Преходно-континенталната климатична подобласт на 

Европейско-континенталната климатична област. 

Климатичните условия в района се обуславят от неговото географско положение. 

На територията му се преплитат няколко климатични влияния, като с най-голяма сила 

е това на преходно-континенталният климат, характерен за Горнотракийската низина. 

В по-слаба степен е влиянието на Черно море и Средиземноморието. 

Районът се характеризира с добра за България (233 часа) годишна 

продължителност на слънчевото греене при нормална (1550-1600 часа) 

продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 10ºС. 

Сумарната годишна слънчева радиация е също висока 5600 MJ/m2, при сумарна 

слънчева радиация за периода при температура на въздуха над 10ºС е 4400 МJ/ m2. 

Облачността е един от главните компоненти на климата. Облачността има 

максимум през зимните месеци (сребърен бал 7.1), което намалява притока на 

топлина към земната повърхност в този район с около 70%. 

Георграфската ширина и надморската височина, на която е разположен града, 

определят неголямата разлика в топлинно отношение между основните сезони - зима 

и лято. 

Районът се характеризира със сравнително мека зима, като средномесечните 

януарски температури са 0,2ºС и горещо лято със средномесечна температура за 

м.юли - 23.2ºС. Средната годишна максимална температура е 17,9ºС, а средната 

годишна минимална - 6,4ºС. Средногодишната месечна температура е 12.0ºС. 

Разпределението на средномесечната температура през годината е дадено в 

таблицата. 

Средномесечна температура по месеци 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

0.2 2.5 5.6 11.3 16.4 20.3 23.2 22.6 18.5 13.0 7.8 2.8 12.0 

 

Пролетта настъпва рано - края на февруари, начолото на март, със средна 

температура задържаща се над 0,5ºС (средни минимални и максимални температури 

за април + 5,1ºС + 17,9ºС). Есента е сравнително по-топла. Първите есенни мразове са 

към края на октомври или в началото на ноември. Средните минимални и максимални 

температури за ноември са + 3,7ºС ±12,4ºС. 

Продължителността на периода с температура над 5ºС е около 270 дни. 

Средната начална дата с трайно задържане на температурата над 10oС е около 

10.04, което благоприятства вегетацията на културите. Средната продължителност на 

слънчевото греене в района е 2200-2250 часа за които се набират температурни суми 

за вегетациония период в порядъка на 3500-3800 oС. 
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Същевременно региона се характеризира с поява на късни пролетни мразове, 

които в една или друга степен могат до компрометират реколтата. Средната дата на 

последният пролетен мраз е 11-13.04, като най-късната дата е 08.05 за северните 

части на района.. Лятото е относително горещо и носи белезите на континенталният 

климат. Средната юлска температура за района е 23oС. Абсолютната максимална 

температура е 44,4°С, а средната от максималните в порядъка на 38-40°С. 

Есента е продължителна и често топла, като средната температура над 10oС се 

задържа трайно до 25.10 - 04.11. Средната дата на първия есенен мраз за същия 

период е 23-29.10, като най-ранната дата на първия есенен мраз е 30.09. 

Тези агроклиматични показатели благоприятстват отглеждането на зеленчукови 

култури и трайни насаждения - лозя и овощки. 

Типична за този район е ниска честота на мъгливото време (средно 46,8 дни с 

мъгла годишно) особено през зимата. 

Един от основните климатични фактори е рижимът на валежите. Районът се 

характеризира със сравнително ниско количество от 541 мм годишна сума на 

валежите. Годишният ход на валежите е с минимум през зимата 121 мм, средни през 

пролетта - 138 мм и есента 129 мм и с максимум през лятото - 153 мм. Районът се 

отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 541 мм (за 

страната годишните валежи са 650 мм). 

Относителната влажност на въздуха варира през годината. Най-ниска е през 

месеците юли, август в рамките на 60-64%, а най - висока през месеците декември, 

януари и февруари и е в рамките на 80-92%. 

Валежите са разпределени неравномерно през годината. За периода 1993-2002г 

средните месечни суми на валежите по месеци са: януари- 29,87л/м2; февруари- 30 

л/м2; март- 46,56 л/м2; април-54,66 л/м2; май- 43,71л/м2; юни- 43,74 л/м2; юли- 

54,15л/м2; август- 32,74л/м2; септември-64,45 л/м2; октомври- 44,70 л/м2; ноември- 

54,01 л/м2; декември- 47,74 л/м2. За същия период с най-ниски средни валежи са 

годините 2000 и 2001г. 

Средногодишната сума на валежите е между 530мм и 700мм в зависимост от 

местната орография и от експозицията на склоновете. 

През последните години по отношение на валежите картината е много 

неблагоприятна. Почти през всички месеци те са по-малко от нормата, като най-сухи 

са били януари и февруари. След временно подобряване на условията за валежи 

(април и май) през лятото отново настъпва относително засушаване. Най-малко са 

били валежите през 2000г - 26,4 л/м2 средно на месец. През вегетационния период на 

повечето култури овлажнeнието на почвата е недостатъчно, тъй като минимума на 

валежите през летните месеци съвпада с повишената изпаряемост през същия 

период. Поради тези причини много от културите се нуждаят от изкуствено напояване. 

Това следва да се има предвид при оценката на условията на пригодност за развитие 

на полските култури и на възможностите за реализиране на тяхната максимална 

продуктивност. 

 

 



27 
 

 

Фиг. 4.2.1.  . Климатична графика – Валежи (mm) и средномесечни температури (
0
С, 

0
F) 

 

Фиг. 4.2.2.  Месечна температура(
0
С, 

0
F) 
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Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване 

на атмосферните примеси, е скоростта на вятъра и честотата на случаите на "тихо" 

време и със скорост под 1 m/s. Районът се намира в област с ниска - 30% 

повторяемост на тихо време и вятър под 1 m/s. Това са добри условия за разсейване 

на атмосферните замърсители за България. 

През цялата година преобладава вятърът, духащ от североизточната четвърт на 
хоризонта (NE 30,3%, при тихо време 31,3%). Най-голяма е скоростта му през зимните 
месеци - 6,8 м/сек. 

4.3. Хидроложки условия.Водни ресурси 

4.3.1. Повърхностни води 

В община Стралджа по-големите реки са р. Мочурица и р. Мараш, която се 

влива в р. Мочурица. Река Мочурица е с водосборна площ 1278 км2 и дължина 86 км и 

е главен приток на р. Тунджа. Извира от южните склонове на Спидовска планина, 

западно от с. Ново село. Реката има ниски брегове, слаб наклон и тече бавно, като 

често се разлива. Коритото й е гъсто обрасло с висока водна растителност. През 2012-

2013 г. „Напоителни системи“ ЕАД са извършили почистване на коритото от с. Деветак, 

община Карнобат до с. Зимница, община Стралджа. Многоводната фаза на тези реки е 

от ноември до април, каето се отразява и на качеството на повърхностно течащите им 

води – през тези месеци нивото на замърсяващите вещества е по-малко в резултат на 

по-голямото разреждане на постъпващите отпадъчни води.  

На територията на община Стралджа на р. Мочурица и р. Мараш няма пунктове 

за контролен и оперативен мониторинг. За мониторинг по биологични елементи за 

качество са определени 5 пункта в с. Маленово, с. Воденичане, с. Чарда, преди с. 

Лозенец и след с. Лозенец.  

Основни замърсители на повърхностните води са битово-фекалните и 

отпадъчните води от животновъдството и промишлените отпадъчни води. 

Действащите обекти на територията на Община Стралджа „Керамична къща 

Стралджа“ ЕООД, „Булгаргтрансгаз“ ЕАД и Компресорна станция „Лозенец“, са с 

изградени и действащи локални пречиствателни съоръжения за пречистване на 

заустваните отпадъчни води. Басейнова дирекция е наложила санкции на 4 обекта: 

Терра-Агро АД, Сън-Шайн трейд ООД, Керамична къща Стралджа и Икон ПВ ООД във 

връзка с констатирани нарушения на условията по издадени разрешителни.  

На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за битови 

отпадъчни води /ПСОВ/. Заустването става директно в открити водоеми, най-вече в 

реките Мараш и Мочурица. Град Стралджа и с. Зимница са най-големите източници на 

отпадъчни води - промишлени и битови. Канализацията на гр. Стралджа не е 

изградена докрай. Същото е положението и в с. Зимница - отпадъчните води сега се 

заустват в дере в непосредствена близост до жилищни-те квартали. В река Мочурица е 

заустена и градската канализация на гр. Карнобат, който също няма ПСОВ. След 2002 

година почти ежегодно през летните месеци се констатират отравяния на 

ихтиофауната в р. Мочурица. Със заповед № РД – 970 от 28.07.2003 г. на МОСВ р. 

Мочурица от изворите до вливането й в р. Тунджа е определена за чувствителна зона. 

По данни на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ от май 2014 

година основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения, са 

свързани с органично замърсяване – БПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, 
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общ азот, фосфати, общ фосфор. Както се вижда от таблицата по-долу има лека 

тенденция на подобряване на качеството на повърхностните води, но то остава лошо 

като общо състояние. Заключението е, че силното органично замърсяване е причинено 

от непре¬чис¬тени битови отпадъчни и промишлени води, което се предизвиква от 

отпадъчните води на гр. Карнобат и населените места след него. Подготвен е проект 

за изграждане на ГПСОВ на гр. Карнобат. 

Таблица 4.3.1. 

Повърхностни водни тела (10 бр.) на територията на община Стралджа, съгласно 

ПУРБ ДР 2016-2021, приет с Решение№ 1106/29.12.2016 г на Министерски съвет 

Код на ВТ/СМВТ Наименование  Дължина на 

реките, km/Площ 

на язовира, км2 

Водосборна площ, 

km2 

История на 

повърхностното 

водно тяло     

(ПУРБ 2010 - 2015г.) 

1.BG3TU500R019 р. Боадере 22,849848039 104,139905975 

2.BG3TU500R020 р. Симеоновска 20,523074985 90,6235431633 

3.BG3TU500R018 р. Дереорман 21,635654162 75,0713354031 

4.BG3TU500L017 

СМВТ 

яз. Кирилово 44,0383725922 0,952242591924 

 

5.BG3TU500R012 р. Поповска от яз. 

Малко Шарково до 

устие, р. Ахлатийска 

47,426797542 351,327526535 

6.BG3TU700R025 

СМВТ 

Ляв приток на р. 

Тунджа минаващ 

през с. Блатец 

149,671350749 14,274035191 

7.BG3TU600R068 

СМВТ 

р. Мочурица от с. 

Мокрен до р. 

Сигмен 

580,150419356 29,706332996 

BG3TU600R061 

8.BG3TU800R065 р. Мараш 39,54357993 236,319294934 

BG3TU600R022 

9.BG3TU600R062 

СМВТ 

р. Мочурица след 

вливане на р. 

Сигмен до устие 

419,893466545 46,06854816 

10.BG3TU570R067 р. Тунджа от 

вливане на р. 

Асеновска до 

вливане на р. 

Мочурица 

34,233368493 216,954500262 

BG3TU570R021 
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Фиг. 4.3.1 Повърхностни водни тела 

Източник : БД  ИБР, ПУРБ2016-2021г.  

Четири от повърхностните водни тела са СМВТ. 

Река Мочурица от извори до устие- от проведения мониторинг през 2016 г. в 

пункта р.Мочурица след гр.Карнобат са констатирани отклонения  от нормите за добро 

състояние по следните физико-химични показатели: електропроводимост, амониев 

азот, нитратен азот, нитритен азот, общ азот, ортофосфати, общ фосфор и манган. За 

р.Мочурица е характерно силното органично замърсявне от непречистени битови 

отпадъчни и промишлени води. Най-силно замърсяване се наблюдава в участъка след 

гр.Карнобат, поради вливането на непречистени отпадъчни води от градската 

канализационна мрежа. 

Като основен индустриален  емитер на р.Мочурица може да се посочи: „Винекс 

Славянци” АД - цех Сунгурларе в гр.Сунгурларе, зауства производствени отпадъчни 

води след утаечна система в безименно дере, вливащо се в р.Мочурица.  

За повърхностните водни тела на територията на БД ИБР и община Стралджа  

няма определени зони за защита на предназначени  за питейно-битово 

водоснабдяване води по чл.119а, ал.1,т.1 от ЗВ и санитарно-охранителни зони(СОЗ), 

определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.за условията и реда за проучване, 
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проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерлани води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нжди. 

Статусът на  повърхностните водни тела на територията на община Стралджа 

(10 бр.), съгласно ПУРБ ИБР 2016-2021, приет с Решение №1106/29.12.2016г. на 

Министерски съвет, е показан на Таблица 4.3.2. 

Таблица 4.3.2. 

Статус на повърхностните водни тела на територията на община Стралджа 

Поречие  Код на  водното 

тяло, 

наименование  

Екологично 

състояние/ 

потенциал, 

изместващи 

показатели   

Химично 

състояние  

Екологична цел  

р.Тунджа BG3TU500R019 

р. Боадере 

Умерено, 

макрозообентос, 

електропроводимо

ст, БПК, NO3, 

Nобщ, нитрати 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, 

NO3, Nобщ, нитрати 

р.Тунджа BG3TU500R020 

р. Симеоновска 

Умерено, 

макрозообентос, 

електропроводимо

ст, NO3, Nобщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, NO3, 

Nобщ 

р.Тунджа BG3TU500R018 

Дереорман 

Умерено, 

макрозообентос, 

електропроводимо

ст, БПК, NO3, 

Nобщ, нитрати 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, 

NO3, Nобщ, нитрати 

р.Тунджа BG3TU500L017 

Яз.Кирилово 

Лошо, Хлорофил А, 

Робщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по хлорофил А, 

Робщ 

р.Тунджа BG3TU500R012 

р. Поповска от 

яз. Малко 

Шарково до 

устие, р. 

Ахлатийска 

Добро Неизвестно Опазване на доброто 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

р.Тунджа BG3TU700R025 

Ляв приток на р. 

Тунджа минаващ 

през с. Блатец 

Умерено, 

макрозообентос 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос 

р.Тунджа BG3TU600R068 

р. Мочурица от с. 

Мокрен до р. 

Сигмен 

Умерено, 

макрозообентос, 

фитобентос, БПК, 

NO3, NO2,  NН4, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

фитобентос, БПК, NO3, 

NO2,  NН4, Nобщ, PO4, 
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Поречие  Код на  водното 

тяло, 

наименование  

Екологично 

състояние/ 

потенциал, 

изместващи 

показатели   

Химично 

състояние  

Екологична цел  

Pобщ 

р.Тунджа BG3TU800R065 

р. Мараш 

Умерено, 

Макрозообентос, 

О2, NH4, РО4, 

Робщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, О2, БПК, 

NH4, РО4 

р.Тунджа BG3TU600R062 

р. Мочурица 

след вливане на 

р. Сигмен до 

устие 

Умерено 

макрозообентос, 

фитобентос, БПК, 

NO3, NO2,  NН4, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

Добро Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, 

NO3, NO2, NН4, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

р.Тунджа BG3TU570R067 

р. Тунджа от 

вливане на р. 

Асеновска до 

вливане на р. 

Мочурица 

Умерено, 

пакрозообентос, 

БПК 

Добро Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, БПК 

Източник : БД ИБР, ПУРБ 2016-2021г.    
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Фиг. 4.3.2 Химичното състояние на повърхностните водни  тела- ИБР  

Източник: БД Пловдив-Състояние на ПВТ  47  язовира 

Таблица 4.3.3. 

Списък на язовирите на територията на община Стралджа 

№ Населено място Площ, дка  № на 
имота 

Концесия/Наем/Състояние 

1 с.Иречеково 96,7 000104 Концесия 

2 с.Люлин 72,6 000014 Концесия 

3 с.Каменец 43 000019 Концесия 

4 с.Чарда 178 000075 Концесия 

5     с.Поляна 87,4 000276 Концесия 

6 с.Първенец 190 000121 Наем 

7 с.Маленово 43,7 000204 Няма наемател 
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8 с.Недялско 34,255 000255 Наем 

9 с.Тамарино 43,881 000104 Наем 

10 с.Богорово 

 

с.Богорово 

136,846 

 

8,459 

7,958 

000177 

 

000137 

000163 

Наем  

 

Няма наемател 

11 с.Леярово 81,5 000026 Наем 

12 с.Тамарино 124,096 000102 Наем 

13 с.Джинот 43 000099 Наем 

14 с.Джинот  5 000048 Наем 

15 с.Недялско 32,5 000268 Наем 

16 с.Люлин 26 000082 Няма наемател. Скъсана 
язовирна стена. 

17 с.Войника 140,63 000136 Наем 

18 с.Недялско 80 000270 Наем 

19 с.Правдино 5,5 000108 Наем 

20 с.Правдино 10 000087 Наем 

21 с.Иричеково 59,618 000100 Няманаемател 

22 с.Недялско 55,283 000247 Наем 

23 с.Палаузово 119 000113 Прекратен наем. Скъсана 
язовирна дига 

24 с.Палаузово 15 000149 Наем 

25 с.Поляна 219 000268 Наем 

26 с. Иричеково 59 000264 Наем 

27 с.Правдино 89 000008 Наем 

28 с.Недялско 15 000063 Наем 

29 с.Правдино 4,3 000530 Наем 

30 с.Правдино 5,4 000070 Наем 

31 с. Първенец 3,6 

2,5 

000336 

000104 

Наем 

32 с. Джинот 5,5 000219 Няма наемател .Скъсана 
язовирна стена 

33 с. Джинот 16 000102 Изтекъл наем. Скъсана дига 

34 с.Войника 57 000150 Наем 

35 с.Каменец 34,5 000112 Наем 

36 с.Иричеково 59 000172 Наем 

37 с.Джинот  14 000149 Наем 

38 с.Джинот 101,5 000208 Наем 
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39 с.Недялско 11,443 

26,174 

000191 

000184 

Няма кандидат за отдаване под 
наем 

40 с.Джинот 21,979 000156 Наем 

41 с.Зимница 6,440 000057 Изтекъл наем. Предстои търг. 

42 с.Поляна 7,358 000292 Няма кандидат за отдаване под 
наем 

43 с.Недялско  9,652 000330 Наем 

44 с.Александрово 34,549 000012 Няма наемател. Скъсана 
язовирна стена  

45 с.Александрово 0,938 000185 Наем 

46 с.Недялско  - 000261 Няма наемател. Скъсана 
язовирна стена 

47 с.Войника - 00146 Няма наемател. Скъсана 
язовирна стена 

  Източник: Общинска администрация Стралджа 

Министърът на вътрешните работи  е   определени на територията  на община 

Стралджа  шест     потенциално опасни  язовири за 2016 г. :  

1.Яз."Каменец 1"с.Каменец ; 

2. яз." Каменец 2 "с.Каменец; 

3.яз."Тамарино-1", с.Тамарино; 

4.яз."Тамарино-2", с.Тамарино.; 

5. яз“Недялско“ до с.Недялско 

6.яз.“Недялско- Каралии“, с 

Язовирите са потенциално опасни за  690 души и  път IV-5308 и III-307. 

Площта на повърхностните води – реки, откритиводни тела на община 

Стралджавъзлизат на  826,5 ха. 

4.3.2. Подземни води 

На територията на община Стралджа са разположени следните пет подземни 

водни тела, посочени в долната таблица:  
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Таблица 4.3.4 

Подземни водни тела 

Код на ВТ Наименование Хим. 

състояние 

Вещества или 

показатели на 

замърсяване 

Концентрации на РС 

(2010-2014 год.) над 

Стандарт и над ПС 

BG3G00000NQ005 Порови води в Неоген - Кватернер 

- Сунгурларско - Карнобатската 

котловина 

Лошо Фосфати (mg/l) 

Магнезий (mg/l) 

BG3G00000NQ054 Порови води в Неоген - Кватернер 

- Ямбол - Елхово 

Лошо Нитрати (mg/l) 

Фосфати (mg/l) 

Натрий (mg/l) 

Хлориди (mg/l) 

BG3G00000NQ015 Порови води в Неоген - Кватернер 

- Сливенско - Стралджанската 

област 

Лошо Нитрати (mg/l) 

BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - Шипка – Сливен Лошо Нитрати (mg/l) 

BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско - 

Сунгурларска зона 

Добро  

 

Подземно водно тяло BG3G00000NQ054 - Порови води в Неоген - Кватернер - 

Ямбол – Елхово е обединено от две подземни водни тела от ПУРБ (2016-2021 г.) - 

BG3G000000Q017 - Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово и BG3G000000N014  

Порови води в Неоген - Ямбол – Елхово, като са взети предвид научно обосновани 

становища по време на проведените консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021 

година) 

Зони за защита на подземните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване :  

Четири от петте водни тела BG3G00000NQ005 - Порови води в Неоген - 

Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска котловина , BG3G00000NQ015 - Порови води 

в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанската област, BG3G00000NQ054 Порови 

води в Неоген - Кватернер - Ямбол – Елхово, BG3G0PzK2Pg027- Пукнатинни води - 

Шипка – Сливен-  зони за защита на подземните води, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване (ПВТ)  са в лошо химично състояние в ПУРН 2016-2021, ИБР 

Обща оценка на химичното състояние на подземните водин тела- ИБР  
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Фиг.4.3.2 Обща оценка на химичното състояние на подземните водин тела- ИБР  

Източник: БД Пловдив-Състояние на ПдВТ  ПУРБ 2016-2021 

1. Подземно водно тяло BG3G00000NQ005 Порови води в Неоген - Кватернер - 

Сунгурларско - Карнобатската котловина  

Характеристика : 

Геоложка характеристика- Кватернерни алувиални, пролувиални и 

пролувиално-делувиални образувания и неогенски образувания, варовити пясъчници-

напукани и глинести гравелити, чакъли..; 

Дебелина  на ПдВТ, м-5-24; 

Коефициент на филтрация- м/ден-17; 

Водопроводимост- м2/ден- 60-120; 

Тип- ПдВТ в грабеновидни депресии; 

 Цел: Постигане на добро състояние по показател фосфати, магнезий-2027 г. 

2.  Подземно водно тяло BG3G00000NQ054 Порови води в Неоген - Кватернер - 

Ямбол - Елхово 

Характеристика :  

Геоложка характеристика- Алувиални отложения (Кватернер),Елховската свита 

(Неоген), ясъци, глини, гравелити, чакъли /Q/ Пясъци, гравелити, песъкливи глини, 

варовици, пясъчници, въглища /N/; 

Дебелина  на ПдВТ м-8-30; 
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Коефициент на филтрация- м/ден-9-110; 

Водопроводимост- м2/ден- 90-450; 

Тип- ПдВТ в грабеновидни депресии; 

Цел: По-малко строга цел по показател нитрати, фосфати, натрий, хлориди. 

Значителна площ(88%) от водното тяло е засегната от дифузни източници на 

замърсяване, като най-голям дял имат площите заети от селско стопанство. Поради 

това са планирани мерки за 1. Прилагане на добри фермерски практики за 

животновъдство; 2.Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение 

на торове; 3.Провеждане на обучение на селскостопански производители и фермери 

за прилагане на добри земеделски практики. Тези мерки ще имат съответния ефект 

след период от 10 до 20 години, което е времето за пренос на замърсители от 

селското стопанство(нитрати). 

3.  Подземно водно тяло BG3G00000NQ015 Порови води в Неоген - Кватернер - 

Сливенско - Стралджанската област 

Характеристика :  

Геоложка характеристика- Кватернерни алувиални, пролувиални, делувиални, 

пролувиално-делувиални и алувиално-пролувиални образувания, Неогенски 

образувания, Чакъли, гравелити, пясъци, пясъчници, глини, чакъли; 

Дебелина  на ПдВТ-10-40; 

Коефициент на филтрация- м/ден-16-250; 

Водопроводимост- м2/ден- 160-400; 

Тип- ПдВТ в грабеновидни депресии; 

Цел: по-малко строга цел по показател нитрати. 

Значителна площ(87%) от водното тяло е засегната от дифузни източници на 

замърсяване, като най-голям дял имат площите заети от селско стопанство. Поради 

това са планирани мерки за 1. Прилагане на добри фермерски практики за 

животновъдство; 2.Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение 

на торове; 3.Провеждане на обучение на селскостопански производители и фермери 

за прилагане на добри земеделски практики. Тези мерки ще имат съответния ефект 

след период от 10 до 20 години, което е времето за пренос на замърсители от 

селското стопанство(нитрати). 

4.  Подземно водно тяло  BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - Шипка – Сливен 

Характеристика :  

Геоложка характеристика- Берковска група (Палеозой), Задруга на 

дебелопластовия флиш, Пъстроцветна моласова задруга, Теригенно-карбонатна 

задруга (Палеоген) Неподелени турон-сенонски седименти и вулканоседиментни 

отложения, Гранити, алтернация от пясъчници, глинести скали  и брекчоконгломерати, 

глини, песъкливи варовици, Флишоподобна задруга (Горна Креда); 

Дебелина  на ПдВТ-36; 

Коефициент на филтрация- м/ден-0,1-10; 

Водопроводимост- м2/ден- 4-360; 
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Тип- ПВТ с пукнатинни води; 

Цел: Постигане на добро състояние по показател нитрати,2027. 

Значителна площ от водното тяло е засегната от дифузни източници на 

замърсяване, като най-голям дял имат площите заети от селско стопанство. Поради 

това са планирани мерки за 1. Прилагане на добри фермерски практики за 

животновъдство; 2.Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение 

на торове; 3.Провеждане на обучение на селскостопански производители и фермери 

за прилагане на добри земеделски практики. Тези мерки ще имат съответния ефект 

след период от 10 до 20 години, което е времето за пренос на замърсители от 

селското стопанство(нитрати). 

5. Подземно водно тяло BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско - 

Сунгурларска зона 

Характеристика :  

Геоложка характеристика- Еминска флишка свита, Драгановска свита, Мергели 

и алевролити-ерозирали, пясъчници, варовици, туфи; 

Дебелина  на ПдВТ-50; 

Коефициент на филтрация- м/ден-1-0,1; 

Водопроводимост- м2/ден- 5-50; 

Тип- ПдВТ с пукнатинни води; 

 Цел:Опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. 

4.3.3. Геотермални води 

На територията на общината се намират няколко находища на минерални води 

– в землището на гр. Стралджа, в с. Лозенец и землището му и в с. Правдино. 

Министърът на Министерството на околната среда и водите със свое Решение № 57 / 

16.02.2011г.  предостави безвъзмездно за управление и ползване от община Стралджа 

за 25–годишен срок находище на минерални води „Стралджа”, гр. Стралджа с 

водовземни съоръжения Сондаж № Я-2, Сондаж № Я-12, Сондаж № Я-50 и Сондаж № 

Р-1х. Находището е № 86 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите. За 

сондажите е изготвен доклад за оценка на ресурсите, които са утвърдени със Заповед 

№ РД – 974 / 27.12.2013г. на Министъра на МОСВ. За Сондаж № Р-1х е издадено 

разрешително на Община Стралджа за водовземане от минерална вода с цел 

„Използване на геотермалната енергия на водата за отопление на обществени сгради”. 

Табл. 4.3.5. Експлоатационни ресурси на сондажите от находище "Стралджа" 

сондаж Кота терен, м. Q екс, л/с Кота ДВНдоп, м. Температура, 0С 

Я - 2 148,93 1,14 148,93 40,20 

Я - 12 145,64 0,33 146,74 59,20 

Р – 1хг 144,46 5,64 147,51 79,00 

Я - 50 145,21 0,50 145,71 61,00 

  7,61   

Източник: община Стралджа 
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4.4. Инженерно геоложки и хидрогеоложки условия 

Съгласно текстонското райониране на страната Източнобеломорският район 

попада в две от трите основни тектонски единици в България – Алпийската нагъната 

система и Родопския срединен масив.Като граница между тях се възприема най-

южната част на Маришкия дълбочинен разлом – най-импозантната разломна структура 

у нас.Тя представлява разломен сноп с приблизителна ориентация изток-запад, с 

променяща се ширина.В нея е разположена северната част на Източнобеломорския 

басейн, като в обсега му попадат и следните тектонски зони: 

 Источнобалканска тектонска зона – в границите на басейна попадат само 

една малка част от тектонските структури, изграждащи югоизточната част 

на Източнобалканската зона, в която се формират някои от притоците на р. 

Тунджа. Често Западнобалканската и Източнобалканската тектонски зони 

се разглеждат и като една. 

 Средногорска тектонска зона. Тази зона е широко застъпена в 

Източнобеломорския басейн. В нея са разположени основните части на 

средните и долните течения на р. Марица, р. Тунджа и левите и притоци. 

Тя представлява сложна тектонска постройка, като по-важни структури от 

по-нисък ред.На фона им структури са се образували поредица от 

наложени грабени, запълнени с неогенски и кватернерни материали и 

формирали се по-големи тектонски нарушения. По Задбалканския разлом 

в границите на разглежданата територия попада и Стралджанския грабен. 

 Сакар-Странджанска тектонска зона. В тази зона се намира водосборът на 

средното и долно течение на р. Тунджа, както и част от водосборите на 

десните притоци р. Тунджа, както и част от водосборите на десните 

притоци и долното течение на р. Марица.По важни структури от по-нисък 

ред в обсега на басейна са западните части на Странджанския 

антиклинорий(към която спада Сакарската антиклинала) и наложените 

депресии на източномаришкото и Ямболско-Елховско понижение. 

 Западнобалканска тектонска зона. От тази зона в разглежданата 

територия попадат само южните отдели на централнобалканската 

антиклинала, с нейните усложнения от по нисък порядък. Тази зона е 

отделена от Средногорската зона чрез Задбалканския дълбочинен разлом. 

ОТ тази тектонска зона взимат началото си голям брой от левите притоци 

на р. Марица и р. Тунджа. 

В хидроложко отношение територията на общината се характеризира с 

разпространение на подземни води, наличието на които е свързано основно с 

кватернерните наслаги с алувиален, пролувиален и делувиален произход, както и от 

вулканиди с горнокредна възраст. Това е продиктувано от геоложката история на 

района. 

Община Стралджа попада в две отточни области - Егейска отточна област и 

Черноморска отточна област. Територията е бедна на водни ресурси, по - голямата 

част са малки реки и поточета, като Мараш, Мочурица, Правдинска и др. Един от 

основните фактори, които влияят тук за формирането на водните ресурси, е климата. 

Този фактор въздейства преди всичко чрез характера и режима на валежите и 

температурите. Количеството на валежите по сезони и територия формират и регулира 
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речните и подземните води, речната мрежа, дебита на някои извори и пр. Реките на 

тази територия се характеризират със снежно - дъждовен режим и есенно - зимно 

пълноводие, но под влиянието на пролетно - летните валежи се формира многоводна 

фаза от ноември до април, поради вторичното пролетно пълноводие. 

Община Стралджа е богата на минерални извори, като главна причина за тях са 

разломите в земната кора. Минерални извори са разкрити в град Стралджа и село 

Правдино. На община Стралджа са предоставени четири минерални извора, които са 

държавна собственост за ползване и управление, които са открити през октомври 1967 

г., като очакванията са за реализиране на проекти свързани с енергийната 

ефективност, развитието на балнеоложки туризъм и др. Благоприятните условия на 

водоносните хоризонти, обуславят формирането на грунтови подпочвени води, които 

преобладават на тази територия. 

В тектонско отношение районът попада в обхвата на стралджнския грабен, 

последният наложен в зоната на източното Средногорие. На юг от Палаузовската 

антиклинала го отделя от Елховското структурно понижение,  а от север навлечени 

маси, изграждащи и Маришката синклинала го отделят от Сунгурларския грабен. 

В района най-голямо разпространение имат кватернерните отложения,(около 

30%) в интервала от началото на трасето и след това в зоната на р. Мочурица. Между 

кватернерните пролувиални и лувиални отложения следва един интервал на 

разпространение на неогенски седименти. Кватернерните и неогенските седименти 

запълват Стралджанския грабен, докато горнокредните скали изграждат борда и 

фундамента на грабена. 

По отношение на геоложкия /литолого-стратиграфски/ строеж на територията на 

община Стралджа са се образували неогенски континентални наслаги сформирани по 

време на геоложкия период на неогена. 

От геоложкия период на кватернера се срещат алувиално-пролувиално-

делувиални наслаги.Най-голяма част е обхваната от седиментно-вулканогенните 

скали, възникнали по времето на късната креда. 

Сливенско-Стралджанският район, в тектонско отношение, принадлежи към 

Стралджанския моноклинален грабен. В него се обособяват две части – Сливенска-

западна, която от отделя с прагово скално издигане от Стралджанската, която от своя 

страна на изток се отделя с един рид от Сунгурларе-Карнобатската низина. 

Стралджанската част е изградена от слабо водоносни неогенски отложения. 

Неоценските (илиоценски) седименти са представени от глини с прослойки от пясъци, 

на места споени с пясъчници, а в основата има и конгломерати.Водоносни в илиоцена 

са пясъчните пластове, в които водата е главно напорна. Кватернерните алувиални и 

пролувиални отложения са представени от разнозърнести чакъли с пясъчно-гравиен 

запълнител и грубокластични материали с глинест и глинесто-пясъчен запълнител. 

4.5. Почви и земни недра 

Почвите в територията на страната се отнасят към две европейски почвено- 

географски области (съществени части от Суббореалния и Субтропичния почвен 

сектор на Европа) (Н. Нинов, 1997 г. География на България) - Дунавска почвена 

подобласт (Северна България) на Карпатско-Дунавската почвена област и Балкано- 
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Средиземноморска почвена подобласт (простира се на юг от Стара планина) на 

Средиземноморската почвена област. 

Територията на община Стралджа попада   в  Балкано-Средиземноморска 

почвена подобласт  (простира се на юг от Стара планина)-Задбалканската и по-голяма 

част в  Среднотракийско- Тунджанска провинция.  

 

 

 

Тракийско-Среднотунджанска провинция - западната и част (Пазарджишко 

Пловдивското поле) е изградена от съвременни наслаги, богата на подпочвени води -

наносни почви (богати, кисели, карбонатни, тъмни), блатни и торфено-блатни, солнци 

и солончаци. Заравнените слабо дренирани терени често са с планосоли. В 

подножията на родопските склонове - множество наносни конуси с делувиални почви, 

смолници (Хасковско). Разпространени са и рендзини.  

Източната част на провинцията (от Чирпанския праг на изток) - е изключително 

покрита от смолници (обикновени, карбонатни, гипсови и глееви). Има и лесивирани 

почви (хромови, светли, червени). На безотточни терени - планосоли, солончаци, 

солонци, а в поречията наносни (богати, кисели, тъмни) и дори черноземи. По-високите 

части има ранкери, литосоли и червеноземи. Провинциална особеност са смолниците 

и лесивираните почви. Наносните почви са по-глинести и на места в поречието на р. 

Тунджа преминават в глееви черноземи. Земите са богати - І и ІІ бонитетна група, клас 

S1, S2. Проблем има при засолените почви и планосолите. Най-обширно разрушение и 
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замърсяване на почвите имав резултат на дейностите в Марица изток, Нефтохим 

Бургас и др. 

Във връзка с подобренията в световната класификация на FAO (Организация по 

прехраната) към ООН и въвеждането на Международната справочна база за почвите 

(WRBSR) през последните години почвената класификация и диагностика в нашата 

страна придоби нов облик. 

 

 

Легенда : 10-излужени смолници; 12-типични канелени горски;  15-канелени 

подзолисти (псевдоподзолисти )- глеевидни и неглеевидни; 17- ливадно-канелени; 19-ливадни 

смолници;20-алувиални и алувиално ливадни, 21-делувиални и делувиално-ливадни;  36-

излужени канелени горски 

 

В съответствие с концепцията на FAO/1988, почвите в България се отнасят към 

осем ордера, включващи 21 типа почви и 53 подтипа почви 

Почвите на община Стралджа  се отнасят към четири   основни ордера- 

Ордер А, В, С и F и  ордер Н- антропогенни почви. 

Наносни почви (алувиални, алувиално-ливадни) (Fluvisols) Ордер А 

Това са млади почви, които се образуват от съвременните речни наноси. 

Решаващо значение при формирането им оказват повишеното ниво (от 1 до 3 cm 

дълбочина) на почвените води, както и различното им обрасване с растителност. 

Наносни почви има покрай всяка река, но най-обширни и представителни площи 

заемат по поречията на реките Марица, Тунджа, Дунав и Дунавските острови. 

Характеризират се със следните общи особености: формират се винаги на заливната и 

първата надзаливна тереса на реките; подложени са на периодично (може да не е 

ежегодно) заливане и натлачване на нови наноси; при естествени условия върху тях 

расте водолюбива растителност – дървесна (елша, върба, топола, бряст, полски ясен)  

и др.    Поради периодичното отлагане на нови материали наносните почви имат само 

един слабо или по-добре изразен хумусен хоризонт, под който в дълбочина се редуват 

различни по песъчливост и химичен състав пластове наслоявания на речните наноси.  
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Планосоли (Planosols) Ордер F 

В този почвен тип са поставени именуваните досега у нас псевдоподзолисти 

горски почви, които са разпространени в сезонно повърхностно преовлажнявани 

терени. Името им идва от латинската дума „planus“ (равен, хоризонтален).  

Тези почви са с диагностичен елувиален Е-хоризонт (тип албик) и глинест, 

много трудно водопроницаем Вt -хоризонт под него, поради което текстурната 

диференциация на профила е много голяма.  

Към този почвен тип се отнасят старите псевдоподзолисти светлосиви горски 

почви; оподзолени канелени горски; канелено-псевдоподзолисти почви. Името им 

произлиза от лат. дума planus - равен, хоризонтален. Това са почви с елувиален Е-

хоризонт и водонепроницаем глинест Вt-хоризонт под него. Всяка година планосолите 

изпитват периодично повърхностно преовлажнение от задържане на валежни води в 

пониженията и съответно силно изсушаване през сухия период. В практиката са 

известни с името "повърхностно преовлажнени почви". Преовлажението протича в най-

активните (повърхностни) почвени хоризонти и предизвиква интензивни изменения в 

окислително-редукционните условия, интензифицира микробиологичната дейност и 

появата на желязно-манганови хидрооксиди в елувиалния хоризонт и сиви и ръждиви 

петна в слабопропусквливия Вt-хоризонт. 

Първостепенно значение за формирането на планосолите има повърхностният 

елувиално-глеев процес (стагник) в условията на влошен дренаж. Ежегодно 

планосолите изпитват периодично повърхностно преовлажняване от застояване на 

валежни води и съответно силно изсушаване през сухия период.  

Наред с климата и растителността, определено влияние върху образуването на 

планосолите оказват и почвообразуващите материали (елувий), както и преотложените 

плиоценски и старокватернерни седименти на киселите скалите (гранити, пясъчници, 

гранитогнайси). В зависимост от степента на наситеност с бази, българските 

планосоли се делят на неутрални (наситени) и кисели (ненаситени) 

Планосолите  са разпространени са под формата на по-големи и компактни или 

по-малки ареали предимно на заравнени или слабо наклонени терени (наклони от 1 до 

3 %). В Северна България тези почви са развити главно в Предбалкана, а в Южна 

България са застъпени широко в Горнотракийската низина, Източна Стара планина, 

Странджа, Сакар, Дервентските възвишения и др. Освен климата и растителността, 

върху образуването на планосолите, влияние оказват и почвообразуващите материали 

(елувий), както и преотложените плиоценски и старокватернерни седименти на 

киселите скали (гранити, пясъчници, гранитогнайси). 

В България планосолите се поделят на два подтипа в зависимост от 

наситеността им с бази - наситени (неутрални) и ненаситени (кисели). 

При неутралните (наситени) планосоли наситеността с бази е 65 %, а рН е над 

5,2 в една част от хоризонт Вt. Киселите (ненаситени) планосоли имат степен на 

наситеност с бази по-малка от 65 % и рН е под 5,2 по целия профил. Те са по-често 

срещаните планосоли в България. 

Тези почви са бедни на азот и фосфор. Физичните, физикомеханичните и 

химичните свойства на тези почви характеризират най-ниското за  България  

естествено плодородие, поради което с успех могат да се отглеждат само 

непретенциозни култури,  като овес, ръж, тритикале, ориенталски тютюн и др. 
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Канелени почви (Chromic cambisols) – Ордер С 

У нас те са известни като почви на сухите гори и храсталаци, разпространени 

предимно в Южна България. Канелените почви са образувани върху карбонатните 

скали на Чирпанските възвишения, Асеновградското подножие на Родопите, 

възвишенията между Хасково и Димитровград, Ямболско, Тополовградско и Източна 

Стара планина. Релефът в тези региони е предимно хълмист, осигуряващ добър 

дренаж на терените. 

Естествената растителност на канелените почви е от нискостъблени гори и 

храсталаци, редини и пасища. Доминират съобществата на косматия дъб, благуна, 

пърнара, някои средиземноморски видове. Често срещани са разредените гори от 

източен габър, драка, смрадлика и тревни съобщества от кафтарика. Около 40 % от 

някогашните гори върху канелените почви са обезлесени и превърнати в 

обработваеми площи. 

Почвообразуването при тези почви дълго време е протичало без прекъсване 

като ферсиалитно. Затова канелените почви са твърде стари и с много реликтови 

белези. Ферсиалитизацията, която протича главно през сухия период, обуславя 

образуването на железни съединения, които оцветяват почвата в канелен и 

червеникав цвят. Поделят се на два подтипа (табл. 1): типични и карбонатни.  

Лесивирани почви (Luvisols) - Ордер F 

Към тях се отнасят почвите, които имат илувиален глинест Вt хоризонт, 

формиран следствие на акумулацията на глина и ил, механично изнесени от 

повърхностния хоризонт Името им е свързано с думите „lessivage“ (фр.) и „luvere“ 

(лат.), които означават измиване, отмиване и с него се определят почви с илувиална 

акумулация на глина. Според световната класификация на ФАО тези почви се 

определят като лувисоли, а у нас – лесивирани.    Въвеждането на името „лесивирани 

почви“ в българската класификация се налага от нуждата то да се уеднакви с 

международната класификация и най-вече - от необходимостта да се избегне 

очевидното различие с почвите от лесостепните или средиземноморските райони на 

Европа.  Лесивираните почви са широко разпространени в България. Те заемат 

обширни площи в хълмистите и нископланинските територии на Дунавската 

(Мизийската) хълмиста равнина, Предбалкана, Южна и Средна България. 

Лесивираните почви се намират в условията на добър дренаж и интензивно 

селскостопанско използване със забележимо негативно антропогенно въздействие, 

проявено преди всичко в интензивната им ерозия. У нас те се подделят на 6 подтипа 

от известните общо 8 световни подтипа. 

Смолници (Vertisols) - Ордер В. 

Това са тъмно до черно оцветени глинести почви с добре изразен уплътнен 

(вертичен) хоризонт. При суша те силно се напукват и образуват широки (над 1 cm) и 

дълбоки (до 50 cm) пукнатини. Наименованието им е свързано със силната им 

лепливост (като смола) във влажно състояние, а международното – от латинската 

дума „verto“ (обръщане), тъй като за тях е типично разбъркването на почвата с 

материали от С-хоризонта нагоре по почвения профил, както и пропадане на 

структурни агрегати от повърхностния слой в пукнатините надолу. По-съществените 

особености на смолниците са следните: високо съдържание на глина – над 60 %; 

много мощен хумусен хоризонт – 60-80 cm и повече; наличие на троховидно-зърнеста 

структура в най-горната част на хумусния хоризонт и на силно плътнен (вертичен) 
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хоризонт по-долу; значително съдържание на карбонати във вид на белоочки (в някои 

смолници има и гипсови кристали); 

У нас са разпространени в долния лесорастителен пояс на Южна България, 

Горнотракийската низина, Тунджанската хълмиста област, Бургаската низина, някои от 

котловинните полета на Югозападна България, както и в Кулско и в Добричко. Срещат 

се предимно в тези форми на релефа, където има условия за натрупване на 

финочастични седименти и изветрителни материали или са изградени от диабаз, 

серпентин, амфиболити, които при изветряване дават голямо количество 

монтморилонитова глина. Типични са и за стари плиоценски езерни басейни, 

седиментите на които са обогатени с монтморилонитови глинести минерали и 

карбонати. 

Смолниците са сравнително стари почви. В началото на своето развитие те са 

преминали през хидроморфен стадий, придружен с развитие на буйна тревна 

растителност. След дрениране на първичните почви, върху тях се развива и горска 

растителност. Срещат се и разредени дъбови горички, храсти от драка, дива круша, 

бряст и др. Във връзка с присъствието на карботнати, на гипс и на различно влияние 

на подпочвените води смолниците у нас се подразделят на четири подтипа (табл. 1): 

богати, карбонатни, ливадни и гипсови. 

Антропогенни почви (Antrosols)  

Тези почви са образувани при решаващото влияние на производствената 

дейност на човека независимо от това дали измененията са положителни или 

отрицателни. Антропогенизацията, от своя страна, се изразява главно в 

ликвидирането на естествената растителност и усвояване на земите за земеделие. А в 

последствие, с интензификацията на селскостопанското производство, са извършени 

значителни хидротехнически, хидромелиоративни и почвено-мелиоративни дейности и 

е прилагана висока агротехника. 

По механичен състав, почвите на територията  на община  Стралджа са 

предимно  глинести.  

Община  Стралджа  попада в списъка на общините, чиито земи са застрашени 

от в водна ерозия и дефлация (Приложение 4 към чл.14, ал.1 от Наредба № 11/2009г. 

за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания) и 

собствениците, чиито парцели са одобрени, получават финансова помощ за 

подпомагане на агроекологични дейности, с цел контрол на почвената ерозия. 

През 2004г. Изпълнителната агенция по околна среда и води разработи и внедри 

нова мониторингова система на база мрежа 16 х 16 кв.км., като в пресечните точки са 

определени пунктовете на почвения мониторинг. Мониторинговата система се 

извършвана три нива: 

•Първо ниво – широкомащабен мониторинг; 

•Второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване; 

•Трето ниво – локални замърсители - дифузно почвено замърсяване от 

земеделски източници. 

 Целта на  мониторингова система е да се обхванат по-големи територии от 

почвените различия, намиращи се на територията на страната.Почвеното 
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пробонабиране и анализите се извършват от Изпълнителната агенция по околна среда 

(ИАОС). 

При с. Палаузово има пункт- № 363- I ниво на мрежата за мониторинг за 

замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди, но през последните годинини г не 

е провеждан мониторинг на този пункт. В района на Стралджа не са констатирани 

нарушения за замърсяване на почвите над МДК с тежки метали, металоиди и устойчиви 

органични вещества (пестициди. Също така органохлорните пестициди, 

полихлорираните бифенили и полицикличните ароматни въглеводороди са в граници 

много под ПДК.). 

Наблюдават и контролират индикатори Cu (мед), Zn (цинк), Pb (олово), Cd 

(кадмий), Ni (никел), Cr (хром), Co (кобалт), As (арсен) и Hg (живак). Проследявайки 

динамиката на контролираните индикатори се установява, че те са в граници на 

нормите, под МДК (максимално допустимите концентрации), съгласно наредба № 3 за 

нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (обн. ДВ бр.71/2008 

г.). Съдържанието на тежки метали, анализирано спрямо МДК за всеки обследван пункт 

от мониторинговата мрежа е представено на диаграмите: 

През последните години се налага тенденция за намаляване замърсяването на 

земите и почвите. Основни източници на замърсяване на почвите са промишлените 

предприятия, автомобилният транспорт, използваните химически средства, битовите 

отпадъци. Поради стагнацията в селскостопанския сектор, замърсяването на почвите с 

пестициди през последните години значително е намаляло. 

РИОСВ – Стара Загора извършва контрол на качеството на почвите по 

отношение на ерозия, вкисляване и засоляване. Системният мониторинг за промени в 

киселинно-алкалните свойства на почвите установи вкиселени почви в района на 

с.Иречеково. 

При с. Палаузово има пункт на мрежата за мониторинг за замърсяване на 

почвата с тежки метали и металоиди, но през 2011 и 2012 година не е провеждан 

мониторингна този пункт. В района на Сталджа не са констатирани нарушения за 

замърсяване на почвите над МДК с тежки метали, металоиди и устойчиви органични 

вещества (пестициди). Също така органохлорните пестициди, полихлорираните 

бифенили и полицикличните ароматни въглеводороди са в граници много под ПДК.). 

Ежегодно се осъществява мониторинг на почвите за засоляване. На 

територията на община Стралджа пунктът се намира южно от селищните граници на 

гр. Стралджа. Анализните резултати за 2012 и 2013 година показват, че почвите се 

определят като слабо солонцовати до солници. В състава на солите преобладават 

хидрокарбонатите и сулфатите на натрия. 

Както навсякъде в страната, така и в общината има увредени почви в резултат 

на опожаряване на стърнищата. 

В резултат на добивни дейности има и физически нарушени почви. На 

територията на община Стралджа са разположени следните кариери: 

 Находище „Конак Тарла“ в землището на гр. Стралджа, с площ 105 503 дка – 

добив на подземни богатства – строителни материали /глини/, държавна 

концесия. 

 Находище „Кояджика“ в землището на с. Палаузово, с площ 203 694 м2 – добив 

на подземни богатства – строителни материали /трахити/, държавна концесия. 
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 Находище „Каменец“ в землището на с. Каменец, с площ 0.568 км2, - добив на 

подземни богатства – строителни материали /мрамори и мраморизирани 

варовици/, държавна концесия. 

 Находище „Иречеково“ в землището на с. Иречеково, с площ 413 дка – добив на 

подземни богатства – строителни материали / трахибазалти/, държавна 

концесия. 

 Общинска концесия за добив на строителни материали / варовици за добив на 

негасена вар /, с площ 118 651 м2, в землището на с. Каменец. 

 Общо нарушените терени от добивната промишленост,които се нуждаят от 

рекултивация са 290,397 дка. 

4.6. Биологично разнообразие 

4.6.1. Растителност, фауна 

България принадлежи към Холарктическото флористично пространство. 

Сложната геологична история на страната, планините със силно разчленена 

топография, речните долини и котловинни полета, влиянието на морските басейни от 

изток и юг обуславят разнообразен климат и създават условия за разнообразна 

растителност и богата флора (Анчев 2011).  

Районирането на растителността в България, основано на фитогеографска и 

геоботанична информация, разделя страната на 3 области. Европейската неморална 

(широколистна горска) област включва провинциите Евксинска, Илирийска (Балканска) 

и Македоно-Тракийска. Евроазиатската степна и лесостепна област е представена от 

Долнодунавката провинция, а Средиземноморската склерофилна горска област - от 

Източносредиземноморската провинция. Съгласно биогеографското райониране на 

Европа по ЕТС/BNP (European Topic Center on Biodivesity and Nature Protection), прието 

от Европейската комисия и влязло в Директивата за местообитанията (92/43/ЕЕС), 

България се отнася към 3 биогеографски района: Алпийски, Континентален и 

Черноморски.  

В съответствие с геоботаническото райониране на Република България 

(Бондев, 1997), територията на общината е част от Европейската широколистна горска 

област (Лавренко, 1968 и др.), Евксинска провинция. 

Евксинската провинция- обхваща Странджа, Източна Стара планина и 

Черноморското крайбрежие. В изграждането на растителната покривка участват 

европейски и евроазиатски флорни елементи. Характерни са евксинските флорни 

елементи (около 40 вида), степни елементи (около 20 вида), средиземноморски (9 

вида) и илирийски елементи (8 вида). От всички елементи 33 вида са ендемични за 

Балканския полуостров, от които 27 са от групата на македоно-тракийските, 6 вида са 

от илирийските флорни елементи, 12 вида са ендемични за българската флора, от 

които 10 вида са от македоно-тракийската и 2 са от илирийската група. 
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Горите на територията на общината са приблизително  14% от общата 

територия, като са разположени по южните склонове на Стара планина, Бакаджиците и 

по северозападните разклонения на Странджа планина. Районът се характеризира с 

разнообразна растителност, която е част от фитогенофонда на страната ни. Тук се 

срещат едновременно средноевропейски и средиземноморски видове. Разпространени 

са ксеротермни екосистеми, формирани от цер, благун, горун, келяв габър, явор, 

полски клен, драка, глог, върба, дива круша и др. 

В момента по-голяма част от района е заета от селскостопански площи, които в 

миналотоса били заемани от горски фитоценози с преобладаване на тракийски гори от 

космат дъб (Quercus pubescens) и тракийски смесени термофилни дъбови гори, които в 

последствие са били унищожени. Върху тези почви са се образували вътрешни солени 

ливади или солени степи, пасища и мочурища, като най - големи площи заемат 

халофитните тревни формации на изворник (Pucсinelia convoluta), гърлицат (Limonium 

gmelinii), елуропус (Aeluropus littoralis), стъкленката ( Salicornia europaea) и др., на 

места възникнали вторично. 

Особено интересни във флористично отношение са районите на Бакаджиците и 

Войнишкия Бакаджик. Преобладаващи са горите от космат дъб /(Q. pubescens) и 

тракийски смесени термофилни дъбови гори от цер (Q.cerris), благун (Q. frainetto) и 

виргилиев дъб (Q. Virgilliana) със средиземноморски елементи като маклен (Acer 

monspessulanum), кукуч (Рistacia terebinthus), а на разсветлени места – храсталаци от 

червена хвойна (Juniperus oxicedrus) и драка (Paliurus spina christi). Най-западната част 

на Бакаджиците е заета от смесени гори на космат дъб, виргилиев дъб, келяв габър и 

средиземноморски елементи, на места възникнали вторично. Тези гори заемат главно 

терени с плитки почви или силно каменливи участъци. Някои терени са доведени 

вторично до това състояние вследствие на периодични сечи, паша и последвалите от 



50 
 

това деградация на горите и ерозия на почвата. Единично по Бакаджиците се срещат 

гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa), на места възникнали вторично. 

Въпреки че е сравнително малък по площ, районът на община Стралджа се 

характеризира с голям брой местообитания, които имат природозащитна стойност с 

национално и международно ниво.Те имат приоритетно място в основни 

природозащитни документи в световен и европейски мащаб. Природните 

местообитания в община Стралджа като елемент от биологичното разнообразие са 24 

вида, включени в Червена книга на Република България. Голямо е разнообразието на 

билки, гъби и тревна растителност. Възможности за развитие на билкосъбиране и 

екологично ориентирани дейности. 

 Малката надморска височина, преходноконтиненталният климат и 

плодородните почви благоприятстват естественото разпространение на лечебните 

растения, които заемат значителен и важен дял от флората на Стралджанския регион. 

Хората в него често използват билките като алтернатива на официалната медицина, 

главно поради икономически причини. В страната ни обаче този ресурс се използва в 

значителна степен и за търговия, тъй като той има значителен икономическо и 

социално значение за месното население.  

В равнинната част, около и в обработваемите площи, могат да се събират 

добри количества от лайка, жълт и червен кантарион, коприва, бабини зъби /трабузан/, 

синя жлъчка, широколист и теснолист жиловлек, черен и нисъкбъз /бъзак/, ветрогон, 

водно пипериче, врабчови чревца, вратига, върбинка, глухарче, девисил, дяволска 

уста, еньовче, лепка, овчарска торбичка, паричка, пача трева, пелин, петопръстик, 

пирей, троскот, репей, синя метличина, мак, слез и др. Хълмистите части на 

Стралджанския район са богати на плод от червен глог, драка, къпина, шипка, 

гръмотрън, стръкове и листа от подбел, червено подъбиче, бял равнец, девесил и 

много други. 

Събирането на лечебните растения ще спомогне за устойчивото икономическо 

развитие в зоната и ще се подобри общото социално развитие. Едновременно с това 

ще се насърчи социалното сближаване между хората и общностите. Ефективното 

използване на лечебните природни ресурси неминуемо ще подобри качеството на 

живот на хората и тяхното благосъстояние. 

Защитени растителни видове 

Блатно кокиче  Leucojum aestivum L. 

Издута водна леща  Lemna gibba 

Ямболски мразовец  Colchicum diampolis 

Издънкова мерендера  Merendera sobolifera 

Стрибърниева ведрица  Fritillaria stribrnyi 

Кримско зарасличе  Symphytum tauricum 

Бесарабско глухарче  Taraxacum bessarabicum 

В зоогеографско отношение сухоземната фауна на България се отнася към 

Палеарктичната зоогеографска област на Холарктичното царство. Поради това че 

България е разположена основно в Евросибирската зоогеографска подобласт, но 

граничи и с Медитеранската зоогеографска подобласт, в страната се срещат два 
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основни зоогеографски комплекса: северен (евросибирски), формиран от 

студеноустойчиви видове животни, и южен (медитерански), включващ множество 

топлолюбиви видове. 

 

1 – граница между евросибирската (А) и медитеранската (Б) територия; 2- граница 

между зоогеографските райони 1. Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-

Пирински район; 4. Тракийки район; 5. Странджански район; 6. Черноморски район; 7. 

Струмско-Местенски район.  

Според зоогеографското райониране на страната по-голямата част от  

територията на община Стралджа попада в Тракийски район, а само северните части 

на общината н Старопланински район .  

Долнотракийски фаунистичен район. Обхваща поречията на Марица и Тунджа в 

близост до южната ни граница. Характерни са влечуги и степни малоазиатски видове -

мишевидният сънливец, сивият малък хомяк , а от насекомите – скакалците. 

Старопланински фаунистичен район. Обхваща Предбалкана и Стара планина. 

Срещат се високопланински фаунистични видове - дива коза, алпийска гарга, врана, 

орел, от влечугите - усойница, от земноводните - пъстрият дъждовник и алпийският 

тритон. 

Голямата площ, както и богатата растителност, обуславят и голямото видово 

разнообразие. По-важните представители на фауната, които обитават постоянно или 

временно територията и имат пряко или косвено значение за ловното стопанство от 

клас бозайници разред чифтокопитни са: елен лопатар, сърна дива свиня; от разред 

зайцеподобни - заек; от разред хищници - чакал, дива котка, лисица; от клас птици 

разред кокошеви - колхидски фазан, яребица, тракийски кеклик; разред гълъбови - 

гривяк, гургулица, гугутка; от разред гъскови - зеленоглавка, зимно бърне и лятно 

бърне. 
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Бозайната фауна е представена основно от степни и обитаващи откритите 

пространства и агроландшафти видове. Голяма част от тях са активни през нощта, а 

през деня са скрити в подземни убежища, гъсти треви или храсти. За Тунджанска 

хълмиста низина най-характерни са европейска къртица (Talpa europaea), 

източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка 

(Crocidura leucodon), малка белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновена кафявозъбка 

(Sorex araneus), обикновена полевка (Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon), 

европейски лалугер (Spermophilus citellus) и полска мишка (Apodemus agrarius). Широко 

разпространен е и европейският див заек (Lepus europaeus). 

От хищните видове по разпространени са язовец (Meles meles), черен пор 

(Putorius putorius), лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis mesomelas), невестулка (Mustela 

nivalis), видра (Lutra lutra) и пъстър пор. Представителите на копитните дива свиня (Sus 

scrofa) и сърна (Capreolus capreolus) са по-редки и обитават заетите с естествени гори 

и храсталаци площи. За мочурливите места са характерни водният плъх (Arvicola 

terrestris) и малката водна земеровка (Neomys anomalus). 

В орнитологично отношение важни местообитания има във водосбора на р. 

Мочурица и Стралджанското блато, които са характерени с разнообразието от 

водолюбиви птици и в западната част на общината 18 километровата верига от 

възвишения известна като Бакаджиците в която намират благоприятни обитания 

голяма част от птиците, които обитават пояса на широколистните гори и храсталаците, 

с малки полянки между тях. 

Храсталаците и сухите тревисти пространства са естествени обитания на 

влечугите: смок мишкар (Zamenbis longissimus), смокът стрелец (Dolichophis caspius), 

шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo ehrmanni), 

които поради преобладаването на обработваеми земи са доста редки, гущерите 

(Sauria) от семейство (Lacertidae) същински гущери, представени от ливадния гущер 

(Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata), зеления гущер (Lacerta viridis) и 

жълтокоремника (Ophisaurus apodus). 

Мочурливите места на изток от гр. Стралджа, бавно течащите и стоящи 

водоеми са основните места за представителите на Земноводните (Amphibia). 

Една част от бозайниците и птиците са ловни обекти, но на територията на 

община Стралджа се срещат и много от животинските видове, които са включени в 

приложенията на Закона за биологичното разнообразие и защитени на територията на 

страната. Някои от тях се срещат случайно, други като повечето от птиците редовно по 

време на миграции и зимуване, а за трети територията на общината е едно от малкото 

места в България, където са намерили благоприятни условия и се размножават 

успешно. 

През територията на общините преминава един от основните пътища за 

миграция на прелетните птици - Via pontica . 

Риби в различните водоеми на територията на община Стралджа:  бабушка, бял 

амур, бял толстолоб, бяла риба, канален сом, каракуда, костур,кротушка, лин ( каленик 

) мандренска мряна, морунаш, платика, пъстър толстолоб, распер, речен кефал ( клен 

), скобар, слънчева риба, сом, уклей, уклейка,червеноперка,черен амур, черна мряна, 

шаран,щука 

Животинските видове, които са приоритетни за опазване на територията на 

община Стралджа са представени по-долу, като същите са определени въз основа на 



53 
 

представителността им в района, наличието на  защитени зони от националната 

екологична мрежа Натура 2000, в които тези видове и местообитанията им са предмет 

на опазване, както и заплахите за недопускането на които следва да бъдат набелязани 

превантивни мерки. В списъка на приоритетните за опазване видове са включени 

представители на бозайниците, птиците, влечугите земноводните и два вида 

безгръбначни, които се срещат в различни части от територията на общината. 

Защитени животински видове  

БОЗАЙНИЦИ MAMMALIA 

Европейски вълк Canis lupus 

Пъстър пор Vormela peregusna 

Таралеж Erinaceus concolor 

Невестулка Mustela nivalis 

ПТИЦИ AVES 

Mалък корморан Phalacrocorax pygmeus 

Къдроглав пеликан Pelecanus crispus 

Голяма бяла чапла Egretta alba 

Малка бяла чапла Egretta garzetta 

Mалък воден бик Ixobryhus minutus 

Oбикновен мишелов Buteo buteo (I) 

Бял щъркел Ciconia ciconia 

Осояд Pernis apivorus 

Дропла Otis tarda 

Ливаден дърдавец Crex crex 

Бухал Bubo bubo 

Домашна кукумявка Athene noctua (I) 

Полска чучулига Alauda arvensis 

Градска лястовица Delichon urbica 

Кос Turdus merula 

Голям синигер Parus major 

Син синигер Parus caeruleus 

Обикновен пчелояд Merops apiaster 

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius 

Обикновена кукувица Cuculus canorus 

ВЛЕЧУГИ REPTILIA 

Шипобедрена костенурка Testudo graeca 

Шипоопашата костенурка Testudo hermanni 
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Смок мишкар Elaphe longissima 

Голям стрелец Coluber jugularis 

ЗЕМНОВОДНИ AMPHIBIA 

Жаба дървесница Hyla arborea 

Зелена крастава жаба Bufo viridis 

Обикновен (малък) тритон Triturus vulgaris 

Таблица 4.6.1. 

Защитени територии на територията на община Стралджа 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 

Код Наименование Площ Местоположение 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 по 

Директивата за 

местообитанията 

BG00002028 „Стралджа“ 881,3 хка 

 

град Стралджа, с. 

Атолово, с. Лозенец 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 по 

Директивата за 

местообитанията 

BG0000196 „Река Мочурица“ 8702,83 хка град Стралджа,  

с. Воденичане,  

с. Зимница,  

с. Маленово,  

с. Палаузово,  

с. Чарда 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 по 

Директивата за 

местообитанията 

BG0000192 „Река Тунджа 1“ 9503,0 хка с. Зимница 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 по 

Директивата за 

птиците 

BG0000205 „Комплекс 

Стралджа“ 

2872,98 хка град Стралджа, с. 

Атолово 

Защитена местност 

по ЗЗТ 

BG000011 „Блатото“ 15,45 хка с. Палаузово 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 по 

Директивата за 

местообитанията 

BG0000402 “Бакаджиците” 4501,34 хка с. Калчево, с. Победа, 

с. Търнава, с. Чарган, 

с. Челник 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 по 

Директивата за 

местообитанията 

BG0000513 „Войнишки 

Бакаджик“ 

1138,94 хка с. Александрово, с. 

Войника, с. Поляна 

Защитена зона по 

НАТУРА 2000 по 

Директивата за 

местообитанията 

BG0000420 „Гребенец“ 9884,53 хка град Стралджа, с. 

Зимница 

 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 са следните: 

Защитени зони по Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици . 
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■  „Стралджа“ (Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията; Одобрена с решение 

на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. Одобреният от Министерски съвет 

списък е публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. ) с площ от 881,3 ха. ЗЗ е 

разположена южно от с. Венец и включва язовир „Церковски“, който е извън границите 

на общината и намиращите се в близост влажни ливади и заблатени места, които се 

явяват остатъци от източната част на бившето Стралджанско блато.  

Влажната зона е чувствителна към човешки дейности, свързани с управление 

на водите, както и с неустойчивото ползване на територията на бившето блато като 

земеделската земя. Постоянното отводняване на мястото намалява качествата на 

местообитанията, свързани с предоставяне на достатъчно площ за почивка и хранене 

на мигриращите птици. Част от територията се засажда със зърнени култури и 

интензивно се третира с изкуствени торове и пестициди за получаване на добри 

добиви и премахване на тръстиката. Разораването на останалите влажни ливади и 

пасища води до по-нататъшна загуба на ценни местообитания. Спиртната фабрика, 

разположена до язовира, предизвиква замърсяване на водите му. Временното 

пресушаване на язовира, включително през зимата, не позволява пълноценното 

ползване на влажната зона като място за почивка и хранене на птиците. Ловът и 

риболовът причиняват безпокойство на птиците.  

Свободният и неконтролиран достъп до цялата територия през гнездовия 

период също предизвиква безпокойство на гнездящите птици. Именно поради 

засиленото антропогенно внимание е важно да се обърне специално внимание на тази 

влажна зона, тъй като те са едни от най-скъпите природни богатства в страната поради 

факта, че са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята, които съхраняват 

незаменими местообитания на редки животински и растителни видове. В допълнение, 

влажните зони имат изключително важна роля за кръговрата на водата като 

възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Особено ценна е 

способността им да пречистват преминаващите през тях води. Влажните зони имат 

много важна роля и в предпазването от наводнения, като поемат и задържат голяма 

част от повърхностните води, което е много релевантно и за община Стралджа с оглед 

на гореизложеното. В допълнение, в тях се съхраняват големи количества въглерод, 

което ги прави изключително важни за предотвратяване на промените в климата. 

Защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна: 

■ „Бакаджиците“ (Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията; Одобрена с 

решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. Одобреният от Министерски 

съвет списък е публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.), заемаща площ от 4501,34 хка 

и разположена в общините Тунджа и Стралджа. Зоната представлява серия от 

хълмове в хълмистия район на Тунджа, югоизточно от Ямбол. Зоната е богата на гори 

от космат дъб, габър, сребролистна липа, акация и цер.  

Разположена е в централната част на стопанството, в землищата на селата 

Войника, Иречеково, Люлин, Недялско, Тамарино - община Стралджа и селата 

Калчево, Победа, Търнава, Чарган, Челник - община Тунджа. 

В община Стралджа попадат следните отдели и подотдели /общо всички видове 

собственост/: 

147 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 148 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3; 149 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 150 

а, б, в, г, д, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 151 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 152 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 



56 
 

п, 1, 2, 3; 153 д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 171 г, 3; 172 з, т; 173 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8; 174 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 175 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 176 а, б, в, г, д, 

е, ж, к, н, о, п, р, с, 1, 2, 3; 177 а, б, в, г, д, ж, з, и, 1; 178 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 179 а, б, в, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 180 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 

ц, 1, 2, 3; 181 а, б, в, г, д, е, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 5; 182 а, б, з, и, к, л, м, н, о, 1, 

2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 183 а, б, в, г, е, ж, з, и, 1; 184 а, б, в, г, д, е, ж, з, 

и, к, л, м, о, п, р, с, т, 1, 2; 194 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 195 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 

н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 196 а, б, в, г, д, к, 1, 2, 7; 

Обща площ в община Стралджа е 1877.6 ха, от които 1677.0 ха залесена и 200.6 

ха незаленсена. 

В района на зона „BG0000402 Бакаджиците”, като предмет на опазване са 

включени следните горски хабитати: 91AA Eastern white oak forests; 91M0 Pannonian-

Balkanic turkey oak-sessile oak forests; 91Z0 Moesian silver lime woods; 

■ „Войнишки Бакаджик“ (Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията; Одобрена с 

решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. Одобреният от Министерски 

съвет списък е публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. ) с площ от 11389,40 хка и 

представлява важен еко коридор, като особено внимание се обръща на опазването на 

пъстрия пор в района.  

Разположена е в югоизточната част на стопанството, изцяло на територията на 

община Стралджа, в землищата на селата Александрово, Войника и Поляна. 

В нея попадат следните отдели и подотдели /общо всички видове собственост/: 

216 в, г, д, е, з, и, к, 4; 217 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 67, 8; 218 а, б, в, г, д, е, ж, 

з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 219 а, б, в, г, 1, 2, 3, 5, 7, 8; 220 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 221 а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 222 б, д, е, ж, з, 

и, к, л, м, н 3, 4, 5, 6, 7, 8; 223 б, в, г, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 224 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10; 225 а, б, в, г, е, ж, з, и, к, 1; 226 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 227 

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 

228 а, б, в, г, д, е, ж, л, 1, 2, 3, 4; 

Обща площ 1057.8 ха, от които 911.6 ха залесена и 146.2 ха незаленсена. 

В района на зона „BG0000513 Войнишки Бакаджик”, като предмет на опазване 

са включени следните горски хабитати: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak 

forests; 91Z0 Moesian silver lime woods; 

В резултат на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I” в границите на зона „BG0000513 

Войнишки Бакаджик” е установен допълнителен горски хабитат: 91AA Eastern white oak 

forests; 

■ „Гребенец“ (Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията; Одобрена с решение на 

Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г. Одобреният от Министерски съвет 

списък е публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. ) с площ 9884,53 хка създаден с цел 

опазване на дъбово-габърови гори, космат дъб, церово-горунови гори, източни 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества и др. растителни видове, както и 

опазването на видри, различни видове нощници, лалугери, пъстър пор и др. 

Част от защитената зона е разположена в североизточната част на 

стопанството, в землищата на град Стралджа и село Зимница - община Стралджа. 
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В нея попадат следните отдели и подотдели /всички държавна собственост/: 

114 а, б, в, 1; 115 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 116 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 

117 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 118 а, б, в, г, 1, 2, 3; 119 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 120 в, г, д, е, 2, 3; 

Обща площ 380.6 ха, от които 343.7 ха залесена и 36.9 ха незаленсена. 

В района на зона „BG0000420 Гребенец”, като предмет на опазване са включени 

следните горски хабитати: 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests; 9180 Tilio-

Acerion forest of slopes, screes and ravines; 91AA Eastern white oak forests; 91M0 

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests; 

В резултат на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I” в границите на зона „BG0000420 

Гребенец” са установени допълнителни горски хабитати: 91E0 Alluvial forests with Alnus 

glutinosa and Fraxinus excelsior; 91S0 Oriental beech forests of the Stranja-Istranca range; 

■ „Река Мочурица“ заемаща площ от 8702,83 хка е създадена с цел опазване на 

някои приоритетни местообитания или видове от Директива 92/43/ЕЕС като източни 

гори от космат дъб, континентални солени ливади, панонски солени степи и солени 

блата, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

/които се явяват и важни местообитания за орхидеи/, както и европейския вълк и 

алпийската розалия. 

■ „Р. Тунджа 1“ с обща площ от 9503,0 хка с разпространени алувиални гори, 

контитентални солени ливади, крайречни смесени гори, алкални блата и др. 

■ „Комплекс Стралджа”“ (Директива 79/409/ЕЕС за Птиците; Одобрена с 

решение на Министерски съвет: №122 от 02 март 2007 г. Одобреният от Министерски 

съвет списък е публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. Обявена със Заповед No.РД-

550 от 05.09.2008 г., бр. 83/2008 на Държавен вестник;) - заема площ от 2872,98 хка. 

Тази защитена зона отчасти се припокрива със ЗЗ «Комплекс Стралджа». Това е 

някогашно блато, което сега е напълно пресушено и превърнато в пасища. Пресечено 

е от отводнителни канали. През дъждовните дни на около 5-6 места се образуват 

локви, където се събират птици. То е напълно обградено от орни земи. Зоната има 

голямо орнитологично значение през цялата година. Важна зона за застрашените 

птици. Мястото е добро за почивка на мигриращите птици /щъркели/. 

Голяма част от тази защитена зона обхваща територии в североизточната част 

на стопанството, припокриващи се в голяма степен с територии на ЗЗМ „BG0000205 

Стралджа”, в землищата на град Стралджа и селата Лозенец и Атолово - община 

Стралджа, с обща площ 2872.98 ха, в обхвата на границите на ДГС Тунджа не заема 

горска територия. 

С общия устройствен план площта на горските територии нараства, 

колкото са площите за създаване на ветрозащитните пояси. В това число не 

влиза площта на горските територии в земеделски земи, които след време ще 

останат с постоянен статут на гори. 

Защитена местност по ЗЗТ „Блатото“ е обявена е с цел опазване на 

естественото находище на блатно кокиче /Leucojum aestivum L./. Видът е включен в 

Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие и е под специален режим 

на опазване и ползване, който се регламентира със Заповед №РД 521/22.04.2005 г. на 
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МОСВ. Блатното кокиче е вид, поставен под специален режим на опазване и 

регулирано ползване от естествените находища, съгласно ЗБР. Блатното кокиче 

съдържа алкалоида галантамин, използван за лечение на различни заболявания на 

нервната система. За находището е предоставена държавна концесия на „Фито 

Палаузово“ АД, град Казанлък за срок от 20 години. Съпътстващи видове са овчарска 

торбичка, широколист живовляк, гръмотрън, синя жлъчка и пролетна острица. 

4.7. Ландшафт. Зелена система 

4.7.1. Ландшафт 

Селищни ландшафти. Селищната мрежа е добре развита, обусловена от 

вековни традиции. Населените места основно са разположени на равнинен терен или 

затворени долини. Те са с парцелна структура, с голям по площ стопански двор, 

повечето с изграден център в редки случаи с характерен архитектурно-

градоустройствен образ. Въпреки общо взето еднообразния селищен ландшафт на 

селата, той е благоприятно повлиян от дворищното озеленяване.  

Селскостопански ландшафти. Селскостопанските земи са една от основните 

части от територията на общината. Като ландшафт са носители на специфика, която ги 

отличава от всички останали селскостопански територии в страната. Макар и в не 

голям мащаб поземлените участъци, с наситените си цветове през всички сезони 

формират неповторим пейзаж, за което в много голяма степен допринасят горските 

полезащитни пояси. В процеса на възстановяване на поземлената собственост и 

свързаното с него „прекрояване” на поземлената структура, характерният пейзаж на 

селскостопанските земи прояви изключително висока устойчивост.  

Горски ландшафти. Със своите разновидности горските ландшафти са тясно 

свързани с предназначението на горите, които са широколистни в по-голямата си част. 

Разнообразието им по хабитуси, колорити и възрастови различия е добра 

предпоставка за формиране на ландшафт в обхвата на горските територии, но се 

нуждаят от сериозно поддържане и дообогатяване на растителния им състав с нови 

декоративни дървесни и храстови видове с характерен силует и колорит. 

Транспортен ландшафт. В общината транспортните ландшафти, които са 

свързани в мрежа и „прорязват” останалите ландшафти, се формират от 

републиканските, общинските и останалите местни пътища. Те имат две измерения – 

„вписване” в ландшафтите, през които преминават, и собствени технически, 

функционални характеристики. По отношение на първото измерение трябва да се 

отбележи, че транспортната инфраструктура е проведена съобразно природните 

дадености и нарушаването на ландшафтната цялост на територията е незначително. 

По отношение на второто картината е различна в различните части на територията и 

различните пътища. От гледна точка на техническо състояние и поддръжка като 

правило те се влошават с намаляването на класа на пътищата. Благоприятен фактор е 

широко приложеното крайпътно озеленяване. По отношение на крайпътното 

„обзавеждане” обаче има още много да се желае. 

Защитени ландшафти са представени от защитените територии и защитените 

зони, описани в следващия раздел „Биологично разнообразие и защитени територии.  

Територията на общината предлага завидно ландшафтно разнообразие, като 

много от представените видове и разновидности се отличават с подчертана 

индивидуалност. Преобладаващата част от ландшафтите притежават добра 
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устойчивост. Антропогенната намеса не е довела до неблагоприятни последствия 

върху тях. Нарушените ландшафти са ограничено представени при варовиковите 

кариери. 

4.7.2. Зелена система 

В този раздел като елементи на зелената система на общината се разглеждат 

следните, създадени или облагородени от човека, зелени площи в селищата и извън 

селищни територии: 

- обществени паркове и градини; 

- специализирани паркове и градини; 

- санитарно-защитно озеленяване; 

- транспортно озеленяване; 

- озеленяване за ограничено ползване. 

Горските територии, чиито средообразуващ ефект е от изключително значение 

за екологичната обстановка, са разгледани в друг раздел. 

Обществени паркове и градини съществуват във всички населени места. 

Високата задоволеност се дължи от една страна на сериозното нарастване на 

обществените озеленени площи в селата през периода 1965-1994 г., когато са се 

оформяли центровете на населените места, а от друга на намаляването на 

числеността на селското население. Специализирани паркове и градини няма, като се 

изключат гробищните паркове, които ги има във всички населени места. От гледна 

точка на екологичната инфраструктура представителите на общинската територия на 

санитарно-защитното озеленяване с най-голямо значение са залесените дерета и 

оврази. Транспортно озеленяване има по протежение на част от извън селищните 

участъци на пътищата и непланирано. Озеленените площи за ограничено обществено 

ползване са слабо представени в общината. Озеленяването на спортни обекти и 

спортни съоръжения е инцидентно и хаотично. 

Община Стралджа притежава значително и разнородно биоразнообразие – 

ценна флора и фауна, атрактивни природни феномени. Защитените територии и 

защитените зони по Натура 2000 покриват голяма от територия. Селищата притежават 

като цяло добро обществено озеленяване, но то се отличава с незадоволително ниво 

на поддържане. Защитените територии са регламентирани по съответния ред, режими 

на ползване и защита, а защитените зони са само утвърдени, точните граници на 

местообитанията още не са установени и липсват регламентирани режими за ползване 

и опазване. Това обстоятелство поражда определени трудности пред устройството на 

общинската територия. 

4.8. Риск от предвидими природни бедствия 

На територията на общината е възможно до възникнат бедствия, аварии, 

пожари и извънредни ситуации /от природен или техногенен характер/, които могат да 

причинят голям брой човешки жертви и да нанесат значителни материални щети. Те 

могат да бъдат предизвикани от земетресение и вторични бедствия, следствие от него; 

радиационна авария в АЕЦ (Козлодуй, Черна вода) или трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества; снегонавявания и обледявания; масови горски и полски 

пожари; наводнения; бурни и ураганни ветрове; аварии в производствени предприятия, 
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свързани с отделяне на токсични вещества; катастрофи на автомобили, превозващи 

опасни вещества; разпространение на опасни биологични инфекции (за хора, животни 

и растения), включително и като терористична атака. 

Същността и последствията от най-характерните (вероятните) за общината 

бедствия, пожари и извънредни ситуации е, както следва: 

4.8.1. Земетресения 

Територията на общината попада към Средногорския район в Маришко – 

Тунджанската зона. Очертаните два района с осеви линии на разломите Казанлък – 

Сливен и с. Баня – гр. Котел с дължина 50 – 100 км. пораждат вероятност от 

възникване на земетресения с магнитуд 7,1 – 7,5 по скалата на Рихтер и интензивност 

VII-ма и VIII-ма степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник. 

При земетресение с магнитуд 6 – 7,5 по Рихтер ще се създаде сложна 

обстановка, характеризираща се със значителни повреди и разрушаване на 

съоръжения и сгради, поява на пукнатини в почвата, свличане и срутване на земни 

пластове, масова паника сред населението. Сериозни щети ще понесе 

електроснабдяването от излизането извън строя на основни електрически подстанции, 

110 kV-ви въздушни електропроводи, електрическата мрежа – ниско напрежение и 

голяма част от трафопостовете – ниско и високо напрежение. Нарушена ще бъде и 

целостта на водопроводната мрежа от разрушаване на помпени станции, 

водопроводните и водоподаващите съоръжения. 

Ще възникнат сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите и мостовете 

и нарушения по транспортно-комуникационната система на общината. 

Особено тежка обстановка след земетресения ще бъде създадена от 

нарушаване целостта на газопроводите, а при наличието на източници на запалване в 

района на авариите е възможно възникването на взрив и крупни пожари. 

При земетресения от VII-ма и VIII-ма степен по скалата на Медведев – 

Шпонхойер – Карник се очакват сериозни въздействия върху жилищния и обществения 

сграден фонд, сградите с масово пребиваване на хора, обекти от националното 

стопанство, проектирането и изграждането на които е осъществено на базата на 

изчисления по нормативи за антисеизмичност до VI-ма степен на въздействие.  

Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия при 

земетресение 

– Изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на община 

Стралджа; 

– Определяне на критичните и потенционално опасни обекти, за които е   

необходимо изготвяне на експертизи по чл.137 от Закона за устройство на 

територията; 

– Ежегодно обследване и категоризиране на потенциалноопасните сгради и 

обекти; 

– Предприемане на брегоукрепителни мероприятия по дигите на язовирите в 

общината. 
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4.8.2. Наводнения 

В Община Стралджа не съществуват природни и антропогенни предпоставки за 

сериозни наводнения. Територията е предимно равнинна и нейният релеф не създава 

условия за образуването на приливни вълни от дъждовете и топенето на снега. 

Частични наводнения са възможни при рязко снеготопене, обилни валежи, 

повърхностни и подпочвени води или аварии на хидросъоръженията е възможно 

наводняване на част от населени места, приземни етажи, стопански обекти, 

земеделски площи, пътища и други.  

За общината опасност представляват реките Мараш и Мочурица и 6 броя 

потенциално опасни язовири - яз. Тамарино 1 /№ 101/, яз. Тамарино 2 /№ 102/, яз. 

Каменец 1 /№ 103/, яз. Каменец 2/ № 104/, яз. Каралий с. Недялско / № 97/, яз. „До 

село”с.Недялско / № 255/. Всичките я0овири на територията на общината са стари и 

амортизирани хидросъоръжения, построени през 1950-1960 година от бившите ТКЗС с 

цел напояване.  

Моментното състояние на повече от тях е с язовирни стени с нарушен профил, 

просмуквания, обрушвания по мокрия и сухия откос и непочистени от дървета и 

храсти, занижени участъци по короната, неизправни основни изпускатели, непочистени 

преливници, непочистени отточни канали след язовирната стена.  

Потенциални заливания могат да се получат при необичайни екстремно големи 

валежи по коритото на р. Мочурица, която лъкатуши между селата Чарда, Джинот, 

Воденичане, Палаузово и Маленово. 

На плана е очертана територията, която може да бъде заляна при т.н. 

стогодишна вълна – тя е с площ 1511 ха. В нея попадат изключително земеделски 

земи – обработваеми, пасища и ливади и малко трайни насаждения. Три от 

населените места ще бъдат незначително наводнени, а именно2: 

– В село Чарда ще се наводни площ от 16 дка, в които попадат една жилищна 

сграда и две стопански. Ще бъдат залети също  21 дк от стопанския терен, 

разположен на северозапад от селото. 

– В село Воденичане ще се наводнят 12 дка дворни местас една жилищна и една 

стопански сгради, а също така и 8 дк от прилежащия на изток стопански терен. 

– В село Маленово заливаемите площи са 7 дка – без постройки. 

Въпреки очертаните минимални поражения при такова наводнение общинската 

администрация може да вземе мерки за противодействие чрез насипване и 

озеленяване на подходящите места. 

4.8.3. Снегонавяване и обледеняване 

През месеците ноември – март и главно през декември и януари на територията 

на общината са възможни обилни снегонавявания в резултат от снежни бури. Това 

явление възниква обикновено при силен снеговалеж с отрицателни температури на 

въздуха и скорост на вятъра над 5 – 6 m/s. Натрупват се големи количества сняг, с 

                                                      
2
  Данните са предоставени от  БД ИБР Пловдив  
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което се затруднява движението по уличната и пътна мрежа, създава се сложна зимна 

обстановка.  

При температура на въздуха между 00 С и минус 20 С до минус 40 С и скорост 

на вятъра до 3 – 5 m/s. се създават условия за обледяване. При масово обледеняване 

на електропроводите и контактната мрежа за В. Н. по Ж.П. линиите и по захранващата 

общината ще се наруши електрозахранването на населени места, обществения живот, 

възможна е и загуба на селскостопанска и промишлена продукция. 

При обилни снеговалежи е възможно да се създадат затруднения в 

ежедневната дейност на служителите, изразяващи се в: 

- нарушение на транспортните комуникации, 

- прекъсване на електрозахранването, 

- нарушаване на водоснабдяването, 

- нарушаване на комуникационните връзки, 

- замръзване на паракотелното и други. 

Мерки за намаляне на риска. 

 Стриктно да се спазват превантивните мероприятия залегнали в заповедта 

на кмета на община Стралджа за живот и работа на общината при 

усложнени зимни условия; 

 Извършване на подготвителни дейности за привеждане на техника и 

съоръжения за работа при тежки зимни условия; 

 Проверка на ВиК съоръженията и подготовката им за работа при ниски 

температури; 

 Проверка и подготовка на съоръженията на „Енерго-про” ЕАД чрез 

провеждане на върхови ревизии; 

 Снегопочистване съгласно обществена поръчка за снегопочистване и 

поддържане на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените 

места; 

 Да се следи метеорологичната обстановка и обмен на информация с 

областен център,тел.112 и други ръководни органи от денонощен дежурен 

по ОБСС съгласно плана за информационен обмен и взаимодействие. 

 Да се  осъществява навременна и достоверна взаимна информираност, 

осигуряваща възможност за ефективно действие и взаимодействие между 

ръководните органи, което е най-важната предпоставка за намаляване 

вредните последици от един обилен снеговалеж. 

 Новият ОУП на общината предвижда създаване на ветрозащитни пояси от 

дървета и храсти на всички пътни участъци, които са застрашени от 

снегонавявания. 

Мерки за защита на населението при снегонавяване и обледяване 

 Уведомяване на населението за влошаване на метеорологичната 

обстановка. 
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 Проверки за готовността за зимно поддържане на пътна мрежа на 

снегопочистващата техника, както и техническата възможност на фирмите и 

едноличните търговци за изпълнение на договорни задължения. 

 Създаване на необходимата организация за спиране на движението при 

снежни бури и поледици и планиране на подходящи места за подслон, 

даващи възможност за евентуално настаняване на хора и МПС до 

привеждане на непроходимите пътища в състояние за движение при зимни 

условия. 

 Подготовка на училищата, детските градини и други социални заведения за 

работа при тежка зимна обстановка. 

4.8.4. Пожари 

Вероятност за възникване на пожари на територията на общината съществува в 

обекти на селското стопанство - селскостопански постройки, земеделски земи, мери, 

пасища, гори др. селскостопански   территории, бензиностанциите, обекти от сферата 

на търговията, транспорта и услугите, обществени сгради и домовете на граждани. 

 Единични пожари могат да възникнат в:  

 Обектите на националното стопанство; 

 Обектите на горското и селското стопанство; 

 Обектите, свързани с масово пребиваване на хора; 

 Обществените сгради и жилищата на населението. 

По своите мащаби пожарите могат да възникнат като локални. Неовладени 

своевременно, могат да придобият характер на крупни. 

 Масови пожари могат да възникнат в: 

 Складове за ГСМ; 

 Възпламеняване на вагони и цистерни, пренасящи леснозапалими материали; 

 По газопреносната мрежа; 

 При невнимание или умишлено в полски и горски масиви 

Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от пожари 

За намаляване на риска от полски и горски пожари е необходимо: 

– разораване на минерализовани ивици около пожароопасния обект със 

следните параметри: дължина – 200 м; ширина – 3,0 м; дълбочина – 0,15 м. 

– определяне на горските площи с повишена пожарна опасност  и поставяне 

на предупредителни табели; 

– почистване на сечищата от фирмите, извършващи сечта 

– недопускане палене на житни и царевични стърнища в горския фонд и на 

500 м. от неговите граници 

За горски масиви: 
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– изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 

горския фонд на територията на страната; 

– организиране на взаимодействие с органите на ИАГ при МЗХ за 

осъществяване на ефективна дейност по намаляване на предпоставките от 

възникване на пожари в горския фонд; 

– създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на 

възникнали пожари. 

За земеделски масиви: 

– изследване, анализ и оценка на риска от големи пожари в земеделските 

площи, засети със зърнено-житни култури, маслодайни и влакнодайни 

култури на територията на страната; 

– създаване на организация по осъществяването на мероприятия за 

обезопасяване на земеделските масиви и по взаимодействието с органите 

на КТИ при МЗХ за предприемане на конкретни мерки целящи намаляване 

на предпоставките от възникване на пожари. 

– създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене на 

възникнали пожари. 

Мерки за защита на населението при пожари 

Община Стралджа планира и провежда мерки за защита на населението при 

пожари като организира и контролира: 

– анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от най- често 

проявяващите се пожари; 

– разработването и актуализирането на планове за защита при пожари; 

– провеждането на мероприятия за усвояване на плановете; 

– поддържането на непрекъснато денонощно дежурство; 

– формирането и поддържането на сили и средства за провеждане на НАВР 

във възникналите огнища на пожари; 

– създаването на организация за действие и взаимодействие между органите 

за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на 

населението и извършване на НАВР; 

– поддържането в добро състояние на общинските и местните пътища; 

– защитата на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на 

вода за осигуряване на допълнителни пунктове за снабдяване с вода и 

включване на допълнителни водоизточници; 

– осигуряването в ОУ ПБЗН на финансови и материални средства за 

комплектуване, обучение и поддръжка в постоянна готовност на органите за 

управление и силите за реагиране при пожари; 



65 
 

– дейностите по осигуряване производството и доставката на основни 

строителни материали за нуждите на неотложните аварийно-

възстановителни работи; 

– информирането на населението за възможните пожари на територията на 

областта, както и за правилата за действие и поведение при възникването 

им. 

4.8.5. Радиоактивно замърсяване, следствие на аварии в А Е Ц или на 
трансграничен пренос на радиоактивни веществ 

 Радиоактивно замърсяване в община Стралджа би могло да се получи при 

авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в 

околната среда. 

Складовете за съхраняването на хранителната и селскостопанска продукция в 

общината не са пригодени за осигуряване на ефективна противорадиационна защита. 

 Населението не е осигурено  с колективни средства за защита – ПРУ и 

скривалища. С индивидуални средства за защита са осигурени Децата до 1,5 години  с 

детски защитни камери на 100 %, а от 1,5, до 14 години са осигурени с детски 

противогази на 100 %. Населението над 14 г. възраст е осигурено на 70% с 

противогази, а останалите 30% с респиратори. 

 При трансгранично радиоактивно замърсяване. 

При определени метеорологични условия територията на общината може да 

попадне под въздействието на трансгранично радиоактивно замърсяване в резултат от 

авария в АЕЦ, намиращи се на територията на Европа. Най-близо до нашата 

територия е АЕЦ “Черна вода” – Румъния. Потенциално опасни са централите, 

намиращи се на територията на Украйна, Русия – европейската част, а така също и в 

останалите европейски държави, където има такива. От типа на реакторите “водно – 

воден” или графитов, може да се правят изводи за характера на евентуалната авария. 

В обектите, работещи с източници на йонизиращи лъчения, при катастрофа, 

нелегален трафик или друг инцидент с радиоактивни източници, може да се създаде 

зона на радиационно замърсяване. 

Характерна особеност на радиационното замърсяване е, че предизвиква 

замърсяване на почви, води, хранителна и друга продукция и сериозно уврежда 

здравето на населението   

Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се 

обуславят от следните фактори: 

– количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в 

околното пространство радиоактивни вещества; 

– метеорологичните условия по време на аварията; 

– годишния сезон; 

– разстоянието до населените места; 

– характера на застрояването и плътността на заселването на населените 

места; 
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– метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на 

територията; 

– вида на земеделските култури; 

– водоснабдяването; 

– начина на изхранване на населението. 

В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента на аварията 

община Стралджа може да бъде подложена на замърсяване. Затова се прилагат 

защитните мерки в зоната за аварийно планиране при авария в АЕЦ “Черна вода”, 100 

километровата зона на отговорност на област Силистра, като се има в предвид и 

възможното допълнително замърсяване с тритий. 

Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от ядрена и 

радиационна авария 

– Установяване възникването на инциденти и аварии и разпространението на 

опасни радиоактивни вещества и материали; 

– Организиране на мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за 

възникнала опасност и контрол при радиационното замърсяване и 

поддържане на необходимата за целта апаратура; 

– Създаване на организация и изпълнение на мерки за радиационна защита; 

– Рационално използване на силите и средствата на единната спасителна 

система (ЕСС); 

– Създаване и поддържане на необходимия резерв от материално-технически 

средства за защита, включително индивидуални средства за защита (ИСЗ); 

– Провеждане на комплекс от специални, санитарно-хигиенни защитни 

дейности; 

– Оказване на първа до лекарска помощ на пострадалите; 

– Ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на радиационно 

замърсяване; 

– Контрол за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, 

фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества; 

– Подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС; 

Радиационна защита на населението се провежда в случаите на: 

– авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на 

радиоактивни вещества в околната среда и с потенциално опасно 

облъчване на населението; 

– авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи 

лъчения (ИЙЛ); 
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– радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или 

отработено ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или 

радиоактивни отпадъци на територията на страната; 

– радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които 

преработват скрап, и местата, където се складира скрап; 

– радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща 

риск от трансграничен пренос на радиоактивни вещества; 

– радиационна аварийна ситуация, свързана със злонамерено използване на 

ядрени и радиоактивни материали на обществени места и последващо 

радиоактивно замърсяване. 

4.8.6. Свлачища 

На територията на община Стралджа няма регистрирани свлачища. 

4.8.7. Биологично или бактериологично замърсяване 

Съществуващите производствено-икономически условия и структура на 

селското стопанство, географското разположение на общината, влошената 

международна епизоотична и епифитотична обстановка, недостатъчният контрол при 

търговията и вносно-износния режим с живи животни и продукти от животински и 

растителен произход създават условия за възникване на огнища на биологично 

заразяване.  

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях хора, 

животни, съоръжения, материални ценности и околната среда, подложени на 

непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в 

състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред 

хора, животни и растения. 

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез 

вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез 

ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на 

контакт с болни хора, животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да 

бъде пренесена популация от насекоми. Не е изключена и диверсия – най-често се 

заразяват водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи. 

Размерите на огнището на биологично заразяване зависят от биологичните 

агенти, техните количества и методите на приложение, от плътността на населените 

места, от наличието на възприемчиви животни и растения, от метеорологичните 

условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им.   

Основните задачи при биологично заразяване на хора, животни и растения са: 

 идентификация на причинителя/ вид,щам и пр./, 

 оценка на обстановката,издирване на контактни и заболели, 

 обсервация и карантина, 

 санитарна обработка, 
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 локализиране и ликвидиране на огнищата на заразяване- лечение от 

специализираните лекарски екипи, 

 постепидемично наблюдение и контрол- при необходимост. 

При възникване на огнище на биологично заразяване от особена важност е 

своевременно провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция. Необходимо е 

да се определят границите на огнището на биологично заразяване от специални 

противоепидемични и противоепизоотични формирования на ветеринарната 

медицинска служба, които при възникнала ситуация действат синхронизирано.  

Ограничаване появата и разпространението на остри заразни болести и 

вредители от селскостопанските животни и растения е задача на Районната 

ветеринарно- медицинска служба и Регионалната служба по растителна защита. 

Мерки за намаляне на риска. 

 Провеждане на инструктивно занятие с кметове и кметски наместници и 

ОбЩК на НАВР за спазване на екологичните изисквания в районите 

определени за сметоразтоварища на населените места. 

 Стриктно спазване на указанията на Общинската епизотична комисия. 

 Разясняване сред населението за нормите за поведение при настъпване на 

бедствена ситуация. 

 Периодично запръстяване на съществуващите сметоразтоварища; 

 Възстановяване на оградите на всички сметоразтоварища. 

 Изпълнение на Наредбата за създаване, съхраняване, обновяване, 

поддържане, предоставяне и отчитане на индивидуалните средства за 

защита, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009г. 

Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или 

изграждане: 

 отстояние на сметоразтоварищата на не по- малко от 1000 м. от населеното 

място; 

 отстояние на фермите за отглеждане на домашни животни на не по-малко от 

3000 м от населеното място. 

4.8.8.  Боеприпаси 

На територията на общината съществува вероятност от наличието на 

неустановени по количество и месторазположение невзривени авиационни, 

артилерийски и стрелкови боеприпаси. / Района около складова база „Стралджа-

Мараш” местност Мараш, с.Лозенец и пътен възел Петолъчката/. Значителна част са 

запазили бойните си възможности и представляват смъртоносна опасност при 

неправилно боравене с тях. При попадането на такива боеприпаси в пунктовете за 

събиране на вторични суровини са възможни инциденти, свързани с човешки жертви и 

значителни материални загуби. 

Мерки за предотвратяване или намаляване на риска . 

– Определяне на критичните и потенционално опасни обекти, за които е   

необходимо изготвяне на експертизи; 
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– Провеждане на инструктивно занятие с кметове и кметски наместници и 

ОбЩК на НАВР  при откриване на невзривени боеприпаси; 

– Разясняване сред населението за нормите за поведение при настъпване на 

бедствена ситуация; 

4.8.9. Организационни мерки за предотвратяване или намаляване на риска от 
бедствия 

Общи мерки за намаляване на риска от бедствия и защита на населението 

(превантивни мерки) в общината:  

 Непрекъснат процес на анализ, оценка и прогноза за характера и последствията 

от на й-често проявяващите се бедствия – разработване и актуализиране на 

общинския план за защита при бедствия.  

 Установяване на критичната инфраструктура и изготвяне на оценка на риска за 

всеки обект.  

 Поддържане в добро състояние на общинските и местните пътища, общинските 

сгради, предпазните съоръжения – водосборна дига и отводнителни канали в 

Стралджа, отводнителни съоръжения по улиците.  

 Упражняване на строг контрол за спазване на действаща нормативна уредба 

при териториално-устройственото планиране, инвестиционното проектиране, 

изграждане и експлоатацията на строежите.  

 Осигуряване на запаси от индивидуални средства за защита за работниците и 

служителите в общината и за населението в общината (за неработещото 

население, защото собствениците, управителите или изпълнителните членове 

на търговски дружества и еднолични търговци са задължени да осигурят ИСЗ за 

работниците и служителите си съгл. Чл.13, ал. 2, т.2 и т.4 от ЗЗБ).). Поддържане 

на запасите от индивидуални средства за защита в добро състояние 

(обновяване, обработване, контрол – лабораторно изпитване) и на склада, в 

който се съхраняват.  

 Поддържане в добро състояние на противопожарните хидранти и на достъпа до 

тях.  

 Провеждане на мероприятия за усвояване на плановете за защита – 

организиране на учебен сбор на председателя на общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствие и ежегодно проиграване на 

плановете за защита; организиране на задължителни обучения за служителите 

в общината за действие при бедствие и/или извънредна ситуация.  

 Поддържане на непрекъснато денонощно дежурство в общината за 

оповестяване при опасност и при възникване на бедствие, пожар и извънредна 

обстановка; изпълнение на функциите на пост за радиационно наблюдение и 

оповестяване (ПРНО).  

 Формиране и поддържане на сили и средства за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на общината – 

осигуряване на обучение, защитно облекло, застраховка и заплащане на труда 

на доброволците.  
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 Създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за 

управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на 

населението и извършване на НАВР – съгласуване на планове за действие.  

 Осигуряване на финансови и материални средства за окомплектоване, 

обучение и поддръжка в постоянна готовност на органите за управление, 

общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и силите за 

реагиране, доброволното формирование.  

 Организиране на обучения за информиране на населението за възможните 

бедствия на територията на общината за правилата за действие и поведение 

при възникването им. Конкретните мерки за намаляване на риска от бедствия и 

защита на населението са разписани в специализираните планове – 

приложение към плана за защита при бедствия.  

4.8.10. Устройствени мерки в ОУПО на община Стралджа за превантивна защита 
от бедствия 

Равнинният терен и липсата на повърхностни води и водоеми, които са 

разположени на високи коти, предопределят ниският и незастрашаващ живота на 

хората риск от наводнения. 

Мерките за намаляване на риска от наводненията, са: 

– Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане: 

 За яз.”Каралий”, с.Недялско - изготвяне на цялостен проект за 

възстановяване на хидросъоръжението. 

 За всички язовири в общината – експертен съвет който да прецени 

техническото и експлоатационно състояние на същите и определи кои от тях 

са годни за експлоатация. 

 За р.Мараш и р.Мочурица надграждане на защитни диги и възстановяване 

на шлюзовете от извършени кражби. 

– Предприемане на превантивни мерки като се спазват стриктно указанията на 

МОСВ и БД за прогнозни повишения на речните нива ; 

– Уведомяване на кметовете,кметски наместници по места, ползвателите на 

язовири и населението за очаквани събития относно неблагоприятни последици 

от вредното въздействие на водите; 

– Актуализиране и проиграване на аварийните планове на водните обекти; 

– Денонощно наблюдение, поддържане на минимален обем и контролирано 

изпускане на водите на язовирите; 

– Контрол за изправността на дигите и шлюзовете на реките Мараш и Мочурица; 

– Следене за състоянието на язовирите и реките по поречие; 

– Ежегодни проверки от Междуведомствена комисия. 

Мерки за защита на населението при наводнение 

– Временно извеждане на населението и материалните ценности от засегнатите 

от наводнението райони 
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– Временно настаняване на населението от засегнатите от наводнението 

населени места в предварително определени райони 

– Определяне на терени за разполагане на силите от ЕСС. 

– Оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти 

и други. 

– Извършване на отводнителни мероприятия в засегнатите от наводнението 

райони. 

– Разчистване на пътища и съоръжения от наноси, възстановяване и изграждане 

на диги в следствие на поражения причинени от наводнението. 

– Разчистване от удавени животни от наводнението. 

– Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в района на наводнението и 

мониторинг на водите. 

– Организация на комуникациите за своевременно оповестяване на населението 

и координация на силите на ЕСС. 

– Осигуряване на законност и ред при повече от едно бедстващо населено място 

в общината. 

– Осигуряване на транспорт. 

– Здравеопазване и медицинско осигуряване в района на наводнението. 

– Възстановяване и подпомагане на засегнатата инфраструктура и население в 

района на наводнението. 

Следва да се отбележи, че заливните територии на стогодишната вълна на р. 

Мочурица, въпреки голямата ич площ – 1511 ха, не представляват опасност за 

населението. 

Щетите от земетресения са предотвратими или ограничими единствено чрез 

спазване на инженерно-техническите норми при проектиране и оразмеряване на 

конструктивните системи на сградите за съответната земетръсна степен, която за 

общината е осма по скалата на Рихтер. 

Проблем представляват старите сгради, които са изградени без спазване на 

тези правила. За тях е неоходимо извършването на паспортизация и опис на опасните 

при земетресения сгради, както и предписания за укрепването им. В устройствено 

отношение не са налични мерки за предотвратяването им. 

Снегонавяванията са често срещано явление по пътищата на общината през 

зимата. Разчистването с машини не винаги помага, особено когато са съпроводени със 

силен вятър. 

За предотвратяване на това бедствие в Общия устройствен план са 

проектирани ветрозащитни пояси от двете страни както на републикански, така и на 

общински пътни отсечки, които са най-обветрени. Разположени са както следва: 

- с.Богорово – на запад 

- с.Първенец – с. Правдино 

- с. Тамарино – с. Войника 
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- с. Тамарино – с. Саранско 

- с. Каменец – на югоизток 

- с. Леярово – на североизток 

- с. Поляна – на запад 

- с. Александрово – на север 

- с. Маленово – гр. Стралджа 

- с. Чарда – с. Зимница 

- с. Зимница – гр. Стралджа 

- с. Джинот – с. Чарда 

- с. Иречеково – на север 

Общата площ на ветрозащитните пояси е 125.7ха,дължината е 41.9 км, а 

широчината е 30 м.. 

Мерките за предотвратяване на риска от пожар са описани в т. 4.8.4. 

Създаването на изолационни, пожароустойчиви полоси цели локализиране на 

евентуално възникнал пожар и създаване на възможнжст за неразрастване и лесно 

гасене. Тези, както и други предпазни мерки могат да бъдат реално проектирани при 

изработването на новите горскостопански планове. 

В текстовата част на ОУП – в част „Правила и нормативи за прилагане на ОУП” 

е създадена нова алинея (9) към чл. 19, с която при изготвяне на заданието за 

изработване на горскостопанските планове задължително да залегне изискването за 

създаването на обезпечителни противопожарни мероприятия. 

В община Стралджа няма регистрирани свлачища и съществува само един 

терен с неблагоприятни геодинамични процеси, описан в т. 5.8.6. 

За противодействие на негативните свличания на земни маси вследствие на 

обилни валежи е проектирана полоса от 28 дка, която ще бъде залесена с подходящи 

дървесни видове. Тя се намира на път III – 7001 между разклона за с. Зарник и с. 

Добруджанка и в плана е обозначена като „защитно озеленяване”. 
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5. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

5.1. Демография 

5.1.1 Брой и динамика на населението 

В община Стралджа по данни на НСИ, към 31.12.2016 г. живеят 12014 души 

(9.8% от населението на област Ямбол). Независимо, че във всички общини от 

областта населението намалява, тяхното подреждане по големина през 2016 г. се 

запазва спрямо предходните години. Разликата е в абсолютния и относителния дял, с 

който е намаляло населението във всяка една от тях. Община Стралджа по брой на 

населението е 4-та след Ямбол, Тунджа и Елхово, а с най-малък брой на населението е 

община Болярово. 

       Фиг. 5.1.1.1 

 

Източник: НСИ 

Средната гъстота на населението на община Стралджа е ниска – 

17.8 души/кв.км (под средната гъстота на населението за област Ямбол – 

36.4 души/кв.км, за Югоизточния район – 52.8 души/кв.км и за страната – 

64.0 души/кв.км).  

В центъра на общината – гр. Стралджа броят на жителите по данни на НСИ е 

5688 души (2016 г.) – 47.3% от населението на общината, а в селата  жителите са  

6326 души (52.7%). 

По данни на НСИ за периода 2001-2016 г. броят на населението на община 

Стралджа намалява от 15553 д. на 12014 д., или с 3539 д. (-1.8% средногодишен темп 

на намаление) (табл. 5.1.1.1, фиг. 5.1.1.2). Тенденцията на намаление на населението 

е характерна за всички населени места от общината, в т.ч. и за центъра град 

Стралджа. Интензитетът на намаление е по-малък за гр. Стралджа (-0.6% 

средногодишно), докато за селата той е -2.8%. Тенденция на намаление на 

населението се очертава и на ниво област (-1.5% общо за областта, в т.ч. за градовете 

на областта -1.1%, за селата -2.4% – средногодишен темп на намаление), и за 

страната (съответно -0.7% - общо, -0.3% в градовете, -1.6% - в селата).  
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           Таблица № 5.1.1.1 

Население 2001-2016 г. 

Населени 2001 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прираст 2001-

2016г 

места                       общ ср.годишен 

  брой   брой брой % 

Общ.Стралджа 15553 14087 13887 13655 13394 12781 12541 12426 12280 12152 12014 -3539 -236 -1.8 

Гр. Стралджа 6176 6040 6055 6021 5977 5702 5706 5720 5703 5668 5688 -488 -33 -0.6 

Села 9377 8047 7832 7634 7417 7079 6835 6706 6577 6484 6326 -3051 -203 -2.8 

с.Александрово 250 171 161 155 152 177 161 158 154 149 144 -106 -7 -4.2 

с.Атолово 228 205 219 222 240 200 190 180 188 192 183 -45 -3 -1.5 

с.Богорово 154 120 112 105 93 85 80 80 78 73 70 -84 -6 -5.9 

с.Воденичане 546 466 446 436 426 404 392 389 403 385 379 -167 -11 -2.6 

с.Войника 624 474 442 411 395 389 371 359 342 330 306 -318 -21 -5.2 

с.Джинот 346 349 328 332 310 275 266 259 261 254 248 -98 -7 -2.2 

с.Зимница 1986 1828 1818 1818 1804 1804 1768 1745 1704 1707 1688 -298 -20 -1.1 

с.Иречеково 627 536 505 484 475 455 438 417 396 418 398 -229 -15 -3.3 

с.Каменец 578 476 466 435 414 425 420 421 403 394 372 -206 -14 -3.1 

с.Леярово 75 47 47 45 42 37 32 32 29 26 30 -45 -3 -7.5 

с.Лозенец 641 620 615 628 621 616 624 619 615 612 614 -27 -2 -0.3 

с.Люлин 265 232 232 235 231 183 183 189 194 181 170 -95 -6 -3.0 
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           Таблица № 5.1.1.1 

Население 2001-2016 г. 

Населени 2001 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прираст 2001-

2016г 

места                       общ ср.годишен 

  брой   брой брой % 

с.Маленово 386 389 375 364 342 309 299 292 289 281 275 -111 -7 -2.3 

с.Недялско 450 376 364 339 328 280 253 242 228 224 216 -234 -16 -5.2 

с.Палаузово 193 160 150 147 139 142 128 129 120 111 111 -82 -5 -3.9 

с.Поляна 408 319 311 291 273 253 231 216 210 196 201 -207 -14 -5.2 

с.Правдино 233 168 161 154 147 128 114 109 105 105 105 -128 -9 -6.1 

с.Първенец 432 345 338 328 311 269 260 261 255 252 238 -194 -13 -4.3 

с.Саранско 166 133 141 131 128 138 126 123 120 117 120 -46 -3 -2.3 

с.Тамарино 397 294 281 265 251 220 219 214 210 207 202 -195 -13 -5.2 

с.Чарда 392 339 320 309 295 290 280 272 273 270 256 -136 -9 -3.0 

Обл. Ямбол 154215 142475 140669 138429 135812 131447 128650 127176 125724 123821 122276 

-

30394 -2026 -1.5 

В градовете 102100 96525 96011 95051 93350 91617 89982 89175 88398 86817 85980 

-

15283 -1019 -1.1 

В селата 52115 45950 44658 43378 42462 39830 38668 38001 37326 37004 36296 

-

15111 -1007 -2.4 

Източник: НСИ 
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Фиг. № 5.1.1.2 

 

Източник: НСИ 

По данни на ГД „ГРАО” населението на община Стралджа към края на 2016 г. е 

13017 души по постоянен адрес и 12972 души – по настоящ адрес. Различията с 

данните на НСИ се дължат на методическия подход при регистрирането на 

населението и на временно отсъстващите лица (табл. 5.1.1.2). Информацията в 

системата се актуализира периодично.  

Паралено с националните преброявания на населението и на демографската 

статистика това са едни от най-достоверните данни за числеността на населението в 

селищата, общините, областите и другите административни единици (общински 

райони). 

         Таблица № 5.1.1.2 

Население 2001-2016 г. (брой) 

  31.12.2001 г. 31.12.2007 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

Населени места 
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Общ. Стралджа 15319 15911 14358 14487 13274 13157 13111 13041 13017 12972 

Гр. Стралджа 6573 6685 6698 6587 6703 6357 6705 6324 6746 6391 

Села 8746 9226 7660 7900 6571 6800 6406 6717 6271 6581 

с.Александрово 213 239 173 167 130 112 126 107 124 105 

с.Атолово 199 200 185 183 188 212 191 218 189 212 

с.Богорово 136 159 103 121 67 80 61 75 60 75 

с.Воденичане 546 544 466 478 406 423 393 409 390 403 

с.Войника 599 603 477 434 380 333 357 317 338 296 

с.Джинот 310 330 297 325 269 283 258 274 249 267 
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  31.12.2001 г. 31.12.2007 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

Населени места 
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с.Зимница 2043 2022 1912 1873 1801 1764 1789 1757 1772 1750 

с.Иречеково 587 630 523 545 404 410 390 439 377 425 

с.Каменец 546 579 485 469 416 389 399 371 388 355 

с.Леярово 58 79 38 49 26 30 26 28 25 29 

с.Лозенец 565 627 577 612 592 647 604 650 619 656 

с.Люлин 239 266 210 230 200 232 189 218 179 206 

с.Маленово 341 351 362 385 291 308 286 303 277 295 

с.Недялско 410 419 333 341 231 248 215 245 208 236 

с.Палаузово 179 187 145 160 110 118 101 108 97 108 

с.Поляна 334 390 273 310 203 228 185 217 178 220 

с.Правдино 171 220 110 151 69 109 66 106 67 105 

с.Първенец 404 433 319 347 240 286 234 284 217 266 

с.Саранско 130 160 108 129 98 115 94 113 96 115 

с.Тамарино 352 393 231 246 167 198 167 200 158 193 

с.Чарда 384 395 333 345 283 275 275 278 263 264 

Обл. Ямбол 167317 162043 155195 148701 143855 133924 142207 132439 140768 131620 

Източник: НСИ 

Върху броя на населението отражение оказва неговото естествено и механично 

движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската 

жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство 

оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на 

раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са 

важни за обектите на образователната инфраструктура – детски заведения, училища и 

др. 

Естественият прираст на населението се формира от раждаемостта и 

смъртността. Общината е с стойности на раждаемостта през 2016 г. над средните за 

страната (9.1‰), за област Ямбол (9.5‰) и за ЮИР (10.0‰). Раждаемостта е по-висока 

в общинския център, в сравнение със селата, където само в отделни населени места е 

регистрирана по-висока раждаемост (Зимница, Лозенец). Развитието на естественото 

възпроизводство на населението на общината по данни на НСИ се вижда от данните в 

таблица 5.1.1.3. 

През разглеждания период броят на умрелите лица в общината се движи в 

диапазона 240-340 д. годишно (като през 2016 г. техният брой е 239 д.). Това формира 

коефициент на смъртност за периода в рамките на около 20-24‰, в т.ч. за 2016 г. 

19.7‰ (за страната – 15.1‰ през 2016 г., за област Ямбол – 17.1‰, за ЮИР – 14.8‰). 

Данните от таблицата показват, че общата смъртност на населението на общината е 

над средните стойности за страната и областта. 
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               Таблица № 5.1.1.3 

Естествен прираст на населението 

  2001 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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  Брой 

Общ.Стралджа 146 342 -196 178 332 -154 152 271 -119 173 280 -107 155 293 -138 166 239 -73 

Гр. Стралджа 99 99 0 115 81 34 86 74 12 110 68 42 101 83 18 104 64 40 

Села 47 243 -196 63 251 -188 66 197 -131 63 212 -149 54 210 -156 62 175 -113 

Обл. Ямбол 1225 2390 

-

1165 1396 2359 -963 1271 2103 -832 1236 2203 -967 1156 2341 

-

1185 1167 2105 -938 

  На 1000 души от населението - ‰ 

Общ.Стралджа 9.4 22.0 

-

12.6 12.6 23.6 

-

11.0 12.2 21.7 -9.5 14.0 22.7 -8.7 12.7 24.0 

-

11.3 13.7 19.7 -6.0 

Гр. Стралджа 16.0 16.0 0.0 19.0 13.4 5.6 15.1 13.0 2.1 19.3 11.9 7.4 17.8 14.6 3.2 18.3 11.3 7.0 

Села 5.0 25.9 

-

20.9 7.8 31.2 

-

23.4 9.7 29.1 

-

19.4 9.5 31.9 

-

22.4 8.3 32.2 

-

23.9 9.7 27.3 

-

17.6 

Обл. Ямбол 7.9 15.5 -7.6 9.8 16.6 -6.8 9.9 16.4 -6.5 9.8 17.4 -7.6 9.3 18.8 -9.5 9.5 17.1 -7.6 

Източник: НСИ 
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Естественият прираст на населението на общината е отрицателен, в 

диапазона между минус 6‰ и минус 12‰, като през 2016 г. той е -6.0‰. В общинския 

център гр. Стралджа естественият прираст за периода е положителен, като през 2016 

г. той е 7.0‰. Селата се характеризират с отрицателно естествено възпроизводство (-

17.6‰ – 2016 г.), с изкл. на с. Лозенец, където през последните две години (2015-2016 

г.) е регистриран положителен естествен прираст. За сравнение естественият прираст 

на населението на страната, района и областта е отрицателен, като средно за 

страната през 2016 г. той е -6.0‰, в т. ч за градовете -3.6‰, за селата -12.6‰; за 

областта стойностите на показателя са съответно -7.6‰ – общо.  

За равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението основно 

значение оказват родилните контингенти и тяхната фертилност. Към 2015 г. родилните 

контингенти на общината са 2055 (жени на възраст 15-49 г.). Характерно е, че около 

90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които 

през 2015 г. са 1148 и са намалели спрямо 2007 г. с близо 15%. Намаляващият брой на 

родилните контингенти и на най-фетилната възрастова група от тях ще окаже влияние 

на възпроизводството на населението през следващите години. 

Фиг. № 5.1.1.3 

 

Източник: НСИ 
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За изследвания период е характерно, че механичният прираст е отрицателен, 

макар и неголям, с изкл. на 2015 г. За отбелязване е, че механичният прираст на град 

Стралджа също е отрицателен. Населението на селата се характеризира с 

отрицателен механичен прираст с изкл. на 2014 г. и 2015 г. (табл. 5.1.1.4).  

В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на 

община Стралджа съпоставени със съответните за област Ямбол и страната, показват 

че демографските параметри в общината имат специфични проявления.  

   Таблица № 5.1.1.4 

Механичен прираст на населението  (брой) 

  2001 г. 2007 г. 2015 г. 2016 г. 
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Общ.Стралджа 407 565 

-

158 269 329 -60 311 301 10 210 275 -65 

Гр. Стралджа 156 212 -56 102 105 -3 77 130 -53 89 109 -20 

Села 251 353 

-

102 167 224 -57 234 171 63 121 166 -45 

Обл. Ямбол 4467 5395 

-

928 2771 3858 

-

1087 2570 3288 

-

718 2049 2656 

-

607 

Източник: НСИ 

Фиг. № 5.1.1.4 

 

Източник: НСИ 
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5.1.2 Основни демографски структури 

5.1.2.1 Структура на населението по пол  

Броят на жените в общината (6080 д. – 2015 г.) е почти колкото този на мъжете 

(6072 д.) (табл.5.1.2.1). Броят на жените на 100 мъже е 100.1, като по населени места 

се наблюдават различия. Стойностите на показателя за област Ямбол са 103.8 и за 

страната 105.9 (брой жени на 100 мъже).  

Таблица № 5.1.2.1 

Структура на населението по пол 2001-2015 г. 

Населени места 

 

2001 г. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
/ 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
/ 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
/ 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

мъже жени 

б
р
.ж
е
н
и
/ 

1
0
0
 м
ъ
ж
е

 

Общ. Стралджа 7670 7883 102.8 7005 7082 101.1 6146 6134 99.8 6072 6080 100.1 

Гр. Стралджа 3063 3113 101.6 3032 3008 99.2 2859 2844 99.5 2839 2829 99.6 

Села 4607 4770 103.5 3973 4074 102.5 3287 3290 100.1 3233 3251 100.6 

с.Александрово 124 126 101.6 84 87 103.6 83 71 85.5 70 79 112.9 

с.Атолово 108 120 111.1 99 106 107.1 94 94 100.0 98 94 95.9 

с.Богорово 74 80 108.1 57 63 110.5 35 43 122.9 42 31 73.8 

с.Воденичане 287 259 90.2 236 230 97.5 191 212 111.0 202 183 90.6 

с.Войника 302 322 106.6 231 243 105.2 174 168 96.6 163 167 102.5 

с.Джинот 171 175 102.3 169 180 106.5 134 127 94.8 122 132 108.2 

с.Зимница 982 1004 102.2 923 905 98.0 855 849 99.3 852 855 100.4 

с.Иречеково 310 317 102.3 258 278 107.8 194 202 104.1 209 209 100.0 

с.Каменец 298 280 94.0 243 233 95.9 202 201 99.5 193 201 104.1 

с.Леярово 38 37 97.4 23 24 104.3 14 15 107.1 12 14 116.7 

с.Лозенец 311 330 106.1 304 316 103.9 312 303 97.1 306 306 100.0 

с.Люлин 125 140 112.0 110 122 110.9 97 97 100.0 88 93 105.7 

с.Маленово 194 192 99.0 185 204 110.3 127 162 127.6 152 129 84.9 

с.Недялско 220 230 104.5 193 183 94.8 123 105 85.4 104 120 115.4 

с.Палаузово 98 95 96.9 83 77 92.8 55 65 118.2 59 52 88.1 

с.Поляна 209 199 95.2 163 156 95.7 112 98 87.5 93 103 110.8 

с.Правдино 115 118 102.6 86 82 95.3 59 46 78.0 47 58 123.4 

с.Първенец 210 222 105.7 172 173 100.6 125 130 104.0 125 127 101.6 

с.Саранско 77 89 115.6 55 78 141.8 63 57 90.5 55 62 112.7 

с.Тамарино 152 245 161.2 126 168 133.3 103 107 103.9 107 100 93.5 

с.Чарда 202 190 94.1 173 166 96.0 135 138 102.2 134 136 101.5 

Обл. Ямбол 75830 78385 103.4 69560 72915 104.8 61727 63997 103.7 60767 63054 103.8 
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5.1.2.2 Възрастова структура  

За периода 2001-2016 г. настъпват изменения във възрастовата структура на 

населението на общината. Налице е процес на демографско остаряване, особено сред 

населението на селата. 

 През 2001 г. под 15-годишна възраст са били 2500 д. – 16.1% от населението на 

общината. През 2016 г. техният брой намалява на 2242 д., но като относителен 

дял нараства на 18.7% поради общото намаление на населението. 

 Намаляват и контингентите във възрастовата група 15-64 години от 8850 д. 

(56.9%) през 2001 г. на 6714 д. (55.8%) през 2016 г. 

 Населението над 65 години намалява като абсолютен брой и като относителен 

дял (4203 д. – 27.0% през 2001 г.; 3058 д. – 25.5% през 2016 г.). 

Следва да се отбележи, че с най-благоприятна възрастова структура е 

гр. Стралджа, а с най-влошена – много малките населени места. 

Процес на остаряване на населението се наблюдава и на областно, регионално 

и национално ниво. 

Фиг. № 5.1.2.1 

 

Източник: НСИ 
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Таблица № 5.1.2.2 

Структура на населението по основни възрастови групи 2001-2016 г. 

  2001 г. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Населени 

места 
0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 

Абсолютен брой 

Общ. 

Стралджа 2500 8850 4203 2228 8103 3756 2229 6946 3105 2236 6834 3082 2242 6714 3058 

Гр. Стралджа 1423 3854 899 1337 3886 817 1377 3527 799 1397 3440 831 1416 3424 848 

Села 1077 4996 3304 891 4217 2939 852 3419 2306 839 3394 2251 826 3290 2210 

с.Александрово 31 100 119 16 69 86 17 91 46 15 89 45 15 86 43 

с.Атолово 24 104 100 28 108 69 42 96 50 42 96 54 42 91 50 

с.Богорово 6 69 79 5 46 69 4 27 47 4 24 45 4 23 43 

с.Воденичане 60 300 186 34 258 174 39 197 167 36 192 157 38 178 163 

с.Войника 60 318 246 32 231 211 28 158 156 27 155 148 24 143 139 

с.Джинот 24 189 133 32 184 133 18 127 116 20 124 110 19 117 112 

с.Зимница 337 1212 437 300 1117 411 332 962 410 338 944 425 335 927 426 

с.Иречеково 72 301 254 54 253 229 36 194 166 36 211 171 39 188 171 

с.Каменец 66 357 155 40 281 155 33 232 138 31 228 135 25 216 131 

с.Леярово 0 35 40 1 17 29 0 14 15 0 14 12 0 17 13 

с.Лозенец 143 339 159 136 344 140 150 349 116 143 353 116 146 358 110 

с.Люлин 22 118 125 12 102 118 15 82 97 14 76 91 14 71 85 

с.Маленово 42 196 148 44 214 131 33 168 88 31 166 84 25 171 79 
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  2001 г. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Населени 

места 
0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 

с.Недялско 37 216 197 36 160 180 22 102 104 22 103 99 21 103 92 

с.Палаузово 5 110 78 11 76 73 6 51 63 6 47 58 7 47 57 

с.Поляна 22 211 175 18 143 158 11 91 108 9 87 100 11 88 102 

с.Правдино 4 97 132 1 68 99 1 39 65 2 42 61 1 42 62 

с.Първенец 35 219 178 24 149 172 19 123 113 21 119 112 20 112 106 

с.Саранско 19 66 81 18 48 67 10 59 51 9 60 48 11 60 49 

с.Тамарино 38 227 132 34 164 96 23 109 78 22 108 77 17 108 77 

с.Чарда 30 212 150 15 185 139 13 148 112 11 156 103 12 144 100 

Обл. Ямбол 23417 101227 29571 19396 94542 28537 18164 79236 28324 17959 77545 28317 17961 75914 28401 

Относителен дял 

Общ. 

Стралджа 16.1 56.9 27.0 15.8 57.5 26.7 18.2 56.5 25.3 18.4 56.2 25.4 18.7 55.8 25.5 

Гр. Стралджа 23.0 62.4 14.6 22.2 64.3 13.5 24.1 61.9 14.0 24.6 60.7 14.7 24.9 60.2 14.9 

Села 11.5 53.3 35.2 11.1 52.4 36.5 13.0 52.0 35.0 12.9 52.4 34.7 13.1 52.0 34.9 

с.Александрово 12.4 40.0 47.6 9.4 40.4 50.2 11.0 59.1 29.9 10.1 59.7 30.2 10.4 59.7 29.9 

с.Атолово 10.5 45.6 43.9 13.7 52.7 33.6 22.3 51.1 26.6 21.9 50.0 28.1 23.0 49.7 27.3 

с.Богорово 3.9 44.8 51.3 4.2 38.3 57.5 5.1 34.6 60.3 5.5 32.9 61.6 5.7 32.9 61.4 

с.Воденичане 11.0 54.9 34.1 7.3 55.4 37.3 9.7 48.9 41.4 9.4 49.9 40.7 10.0 47.0 43.0 

с.Войника 9.6 51.0 39.4 6.8 48.7 44.5 8.2 46.2 45.6 8.2 47.0 44.8 7.8 46.8 45.4 

с.Джинот 7.0 54.6 38.4 9.2 52.7 38.1 6.9 48.7 44.4 7.9 48.8 43.3 7.7 47.2 45.1 
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  2001 г. 2007 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Населени 

места 
0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 0-14г. 

15-

64г. 
65+ 

с.Зимница 17.0 61.0 22.0 16.4 61.1 22.5 19.5 56.5 24.0 19.8 55.3 24.9 19.8 55.0 25.2 

с.Иречеково 11.5 48.0 40.5 10.1 47.2 42.7 9.1 49.0 41.9 8.6 50.5 40.9 9.8 47.2 43.0 

с.Каменец 11.4 61.8 26.8 8.4 59.0 32.6 8.2 57.6 34.2 7.9 57.9 34.2 6.7 58.1 35.2 

с.Леярово 0.0 46.7 53.3 2.1 36.2 61.7 0.0 48.3 51.7 0.0 53.8 46.2 0.0 56.7 43.3 

с.Лозенец 22.3 52.9 24.8 21.9 55.5 22.6 24.4 56.7 18.9 23.4 57.6 19.0 23.8 58.3 17.9 

с.Люлин 8.3 44.5 47.2 5.2 44.0 50.8 7.7 42.3 50.0 7.7 42.0 50.3 8.2 41.8 50.0 

с.Маленово 10.9 50.8 38.3 11.3 55.0 33.7 11.4 58.2 30.4 11.0 59.1 29.9 9.1 62.2 28.7 

с.Недялско 8.2 48.0 43.8 9.6 42.6 47.8 9.6 44.8 45.6 9.8 46.0 44.2 9.7 47.7 42.6 

с.Палаузово 2.6 57.0 40.4 6.9 47.5 45.6 5.0 42.5 52.5 5.4 42.3 52.3 6.3 42.3 51.4 

с.Поляна 5.4 51.7 42.9 5.6 44.9 49.5 5.2 43.4 51.4 4.6 44.4 51.0 5.5 43.8 50.7 

с.Правдино 1.7 41.6 56.7 0.6 40.5 58.9 1.0 37.1 61.9 1.9 40.0 58.1 1.0 40.0 59.0 

с.Първенец 8.1 50.7 41.2 7.0 43.2 49.8 7.5 48.2 44.3 8.3 47.3 44.4 8.4 47.1 44.5 

с.Саранско 11.4 39.8 48.8 13.5 36.1 50.4 8.3 49.2 42.5 7.7 51.3 41.0 9.2 50.0 40.8 

с.Тамарино 9.6 57.2 33.2 11.6 55.8 32.6 11.0 51.9 37.1 10.6 52.2 37.2 8.4 53.5 38.1 

с.Чарда 7.7 54.1 38.2 4.4 54.6 41.0 4.8 54.2 41.0 4.1 57.8 38.1 4.7 56.3 39.0 

Обл. Ямбол 15.2 65.6 19.2 13.6 66.4 20.0 14.4 63.1 22.5 14.5 62.6 22.9 14.7 62.1 23.2 

Източник: НСИ 
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Разпределението на населението на общината във възрастовите групи под, във 

и над трудоспособна възраст през 2016 г. по данни на НСИ е както следва: 2378 д. – 

19.8% (под трудоспособна възраст), 6178 д. – 51.4% (във трудоспособна възраст) и 

3458 д. – 28.8% (над трудоспособна възраст) (табл. 5.1.2.3, фиг. 5.1.2.2). В сравнение 

с областта и страната, различия се наблюдават по отношение и на трите възрастови 

групи: за трудоспособните контингенти (които са по-малък дял от населението на 

общината, спрямо областта и страната); надтрудоспособното население (което е с по-

висок относителен дял в сравнение с областта и страната); населението в 

потрудоспособна възраст (което е по-голям дял от населението на общината, спрямо 

областта и страната). За град Стралджа структурата на населението според тези три 

възрастови групи (под, във и над трудоспособна възраст) е значително по-

благоприятна в сравнение с тази на населението в селата. 38.9% от населението на 

селата е в надтрудоспособна възраст, докато за град Стралджа този дял е 17.5%. 

Трудоспособните контингенти в град Стралджа съставляват 56.1% от населението на 

града, докато за селата техният дял е 47.3%. Младите генерации в подтрудоспособна 

възраст в град Стралджа са 26.4%, а в селата – 13.8%. 

Структурните съотношения по пол са в съответствие с изискванията за 

трудоспособната възраст при мъжете и жените, което дава дифенцирани показатели, 

т.е. мъжете преобладават в трудоспособната възраст и съответно са с по-малък дял 

сред населението над трудоспособна възраст в сравнение с жените.  

Това разпределение обаче не дава възможност за изследване на динамиката 

на развитие на структурата на населението, тъй като възрастовите граници на 

трудоспособната и на над трудоспособната възраст се изменят ежегодно. 

         Таблица № 5.1.2.3 

Население под, във и над трудоспособна възраст - 2016 г. 

Възрастови 

групи Общо В градовете В селата 

  Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

  Брой 

Община 

Стралджа 12014 6032 5982 5688 2864 2824 6326 3168 3158 

Под 

трудоспособна 

възраст 2378 1223 1155 1503 783 720 875 440 435 

В 

трудоспособна 

възраст 6178 3437 2741 3187 1705 1482 2991 1732 1259 

Над 

трудоспособна 

възраст 3458 1372 2086 998 376 622 2460 996 1464 

Област 

Ямбол 122276 59983 62293 85980 41856 44124 36296 18127 18169 

Под 

трудоспособна 
19074 9745 9329 14182 7191 6991 4892 2554 2338 
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Възрастови 

групи Общо В градовете В селата 

  Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

възраст 

В 

трудоспособна 

възраст 69774 37470 32304 52334 27523 24811 17440 9947 7493 

Над 

трудоспособна 

възраст 33428 12768 20660 19464 7142 12322 13964 5626 8338 

Р България 7101859 3449978 3651881 5204385 2506628 2697757 1897474 943350 954124 

Под 

трудоспособна 

възраст 1062705 546706 515999 791542 406935 384607 271163 139771 131392 

В 

трудоспособна 

възраст 4304436 2262326 2042110 3256593 1682191 1574402 1047843 580135 467708 

Над 

трудоспособна 

възраст 1734718 640946 1093772 1156250 417502 738748 578468 223444 355024 

  Относителен дял - % 

Община 

Стралджа 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под 

трудоспособна 

възраст 19.8 20.3 19.3 26.4 27.3 25.5 13.8 13.9 13.8 

В 

трудоспособна 

възраст 51.4 57.0 45.8 56.1 59.6 52.5 47.3 54.7 39.9 

Над 

трудоспособна 

възраст 28.8 22.7 34.9 17.5 13.1 22.0 38.9 31.4 46.3 

Област 

Ямбол 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под 

трудоспособна 

възраст 15.6 16.2 15.0 16.5 17.2 15.8 13.5 14.1 12.9 

В 

трудоспособна 

възраст 57.1 62.5 51.9 60.9 65.8 56.3 48.0 54.9 41.2 

Над 

трудоспособна 

възраст 27.3 21.3 33.1 22.6 17.0 27.9 38.5 31.0 45.9 

Р България 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



88 
 

Възрастови 

групи Общо В градовете В селата 

  Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Под 

трудоспособна 

възраст 15.0 15.8 14.1 15.2 16.2 14.3 14.3 14.8 13.8 

В 

трудоспособна 

възраст 60.6 65.6 55.9 62.6 67.1 58.4 55.2 61.5 49.0 

Над 

трудоспособна 

възраст 24.4 18.6 30.0 22.2 16.7 27.3 30.5 23.7 37.2 

Източник: НСИ 

         Фиг. № 5.1.2.2 

 

Източник: НСИ 

Намаляващият брой на населението има негативно отношение към процеса на 

„ограничаване” на контингентите от лица в училищна възраст. Това рефлектира и 

върху условията за функциониране на училищната мрежа. Подобна констатация се 

подкрепя от статистическите данни за специфичните възрастови групи от 

населението (табл. 5.1.2.4, фиг. 5.1.2.3). Такива са групите (2016 г.): 

o от 0 до 2 годишна възраст – 483 д.; 

o от 3 до 6 годишна възраст – 559 д.; 

o от 7 до 14 годишна възраст – 1200 д.; 

o от 15 до 18 годишна възраст – 525 д.  
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       Таблица № 5.1.2.4 

Структура на населението по специфични възрастови групи 2001-2016 г. 

         (брой) 

  2001 г. 2016 г. 

Населени 

места Общо  Възрастови групи Общо  Възрастови групи 

  население 0-2 3-6 7-14 

15-

18 население 0-2 3-6 7-14 

15-

18 

Общ. 

Стралджа 15553 470 538 1492 609 12014 483 559 1200 525 

Гр. Стралджа 6176 275 290 858 381 5688 310 359 747 328 

Села 9377 195 248 634 228 6326 173 200 453 197 

с.Александрово 250 4 7 20 5 144 2 1 12 5 

с.Атолово 228 9 5 10 7 183 7 9 26 6 

с.Богорово 154 2 0 4 1 70 1 2 1 0 

с.Воденичане 546 11 13 36 18 379 8 8 22 9 

с.Войника 624 6 17 37 14 306 2 6 16 4 

с.Джинот 346 3 6 15 3 248 5 8 6 3 

с.Зимница 1986 54 80 203 83 1688 71 79 185 68 

с.Иречеково 627 13 11 48 12 398 10 12 17 13 

с.Каменец 578 12 12 42 12 372 4 7 14 14 

с.Леярово 75 0 0 0 1 30 0 0 0 0 

с.Лозенец 641 34 32 77 25 614 34 38 74 37 

с.Люлин 265 3 4 15 5 170 3 5 6 1 

с.Маленово 386 8 9 25 3 275 4 6 15 8 

с.Недялско 450 6 6 25 7 216 1 4 16 5 

с.Палаузово 193 1 1 3 2 111 1 0 6 1 

с.Поляна 408 5 5 12 5 201 4 0 7 4 

с.Правдино 233 2 0 2 0 105 0 0 1 0 

с.Първенец 432 6 13 16 6 238 5 6 9 5 

с.Саранско 166 4 7 8 3 120 4 3 4 4 

с.Тамарино 397 6 13 19 2 202 3 4 10 7 

с.Чарда 392 6 7 17 14 256 4 2 6 3 

Обл. Ямбол 154215 4015 4805 14597 8687 122276 3502 4814 9645 4728 

Източник: НСИ 

 

Тенденция на намаляване на броя на населението в специфичните възрастови 

групи и най-вече в училищна възраст е характерна и за областта и страната.  
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         Фиг. № 5.1.2.3 

 

 

За целите на ОУПО в сферата на устройствените решения на социалната 

инфраструктура (подсистема „Образование”) е важно да бъдат анализирани 

специфичните възрастови структури по населени места. Статистическите данни 

показват, че само в някои населени места съществува демографски ресурс за 

функциониране на детски и учебни заведения.  

Общият коефициент на възрастова зависимост за общината е 78.9%, 

тоест на 100 лица във възрастовата група 15-64 навършени години се падат 79 лица 

под 15 и на 65 и повече години. Това съотношение е по-неблагоприятно от средното за 

областта (61.1%) и за страната (56.4%).  

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между 

броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60-64 г.). За общината това съотношение е 79.9 (100 лица, 

излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 80 влизащи в трудоспособна 

възраст), в т.ч. за центъра гр. Стралджа – 128. Сред селата със сравнително по-висок 

коефициент на демографско заместване са Лозенец и Зимница.  

За сравнение за страната коефициентът на демографско заместване е 62.9, а 

за област Ямбол – 58.3. 

5.1.2.3 Образователна структура  

Структурата на населението по образователен ценз се наблюдава при 

преброяванията.  

Данните показват, че 29.2% (3413 д.) от населението на община Стралджа на 7 

и повече години е със средно образование, като за последните десет години 

увеличението е с 6.5 процентни пункта. С основно образование са 3854 д. – 32.9%. 
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Начално и незавършено начално образование имат 27.5% (3219 д.) от жителите на 

общината, а 476 души (4.1%) никога не са посещавали училище и са неграмотни. 

     Таблица № 5.1.2.5 

Структура на населението по образование - 2011 г. 

 

Население 

на 7 и 

повече 

години 

Висше 

(университетско 

и колежанско)  

Средно Основно 

Начално и 

незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Д
е
те
 (
д
о
 7
 г
о
д
и
н
и
 в
кл
.,
 

ко
е
т
о
 

о
щ
е
 

н
е
 

п
о
с
е
щ
а
в
а
 у
ч
и
л
и
щ
е
) 

Брой 

Общ. 

Стралджа 11710 706 3413 3854 3219 476 42 

Гр. Стралджа 5058 416 1598 1246 1540 233 25 

Села 6652 290 1815 2608 1679 243 17 

Относителен дял - % 

Общ. 

Стралджа 100.0 6.0 29.2 32.9 27.5 4.1 0.4 

Гр. Стралджа 100.0 8.2 31.7 24.6 30.4 4.6 0.5 

Села 100.0 4.4 27.3 39.2 25.1 3.7 0.3 

Източник: НСИ, преброяване на населението 

 

Населението на общинския център – Стралджа е с по-високо образователно 

равнище в сравнение със средното за общината (.  

Ромското население в общината е с по-нисък образователен ценз, което е 

характерно и за областта и страната.  

Като важен извод може да се отбележи, че за общината е характерен много 

нисък коефициент на образованост на населението (хора с висше и средно 

образование от общото население). В общината показателят е по-нисък с 20% от 

областното и с 25% от националното ниво. 

5.1.2.4 Етническа структура  

Етническата структура на населението, както и образователната се наблюдава 

при преброяванията.  

    Таблица № 5.1.2.6 

Население по етническа група - 2011 г. 

 
Брой лица, отговорили 

на доброволния 

въпрос за етническа 

принадлежност            

общо 

Етническа група 
Не се само- 

определят 

  
българска турска 

ромска 

(циганска) 
друга   

Общ. Стралджа 12662 9866 241 2403 68 84 

Гр. Стралджа 5621 4037 198 1334 12 40 
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Брой лица, отговорили 

на доброволния 

въпрос за етническа 

принадлежност            

общо 

Етническа група 
Не се само- 

определят 

  
българска турска 

ромска 

(циганска) 
друга   

Села 7041 5829 38 1066 40 29 

Обл. Ямбол 123062 106884 3600 10433 659 1486 

Общ. Стралджа 100.0 77.9 1.9 19.0 0.5 0.7 

Гр. Стралджа 100.0 71.9 3.5 23.7 0.2 0.7 

Села 99.4 82.8 0.5 15.1 0.6 0.4 

Обл. Ямбол 100.0 86.9 2.9 8.5 0.5 1.2 

.. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката. 

Източник: НСИ, преброяване на населението 

От отговорилите на доброволния въпрос за етническа принадлежност в община 

Стралджа, при преброяването на населението през 2011 г., от българската етническа 

група се самоопределят 77.9% от населението на общината (86.9% за област Ямбол и 

84.8% за страната). От турската етническа група към 1.02.2011 г. са се 

самоопределили 1.9% – 241 д. Ромският етнос към 01.02.2011 г. наброява 2403 души с 

относителен дял 19.0%, според самоопределението на лицата (съсредоточени 

основно в град Стралджа, с. Лозенец, с. Зимница) (за област Ямбол делът на ромите е 

8.5%, за страната 4.9%). С относителен дял спрямо населението на съответните села 

над средния за общината са и ромите (циганите) в населените места Атолово и 

Александрово. С относителен дял под средния за общината, но по-висок от средния за 

страната е ромският етнос в населените места: Иречеково, Воденичане, Палаузово, 

Недялско, Тамарино, Джинот, Каменец. Към други етнически групи са се 

самоопределили 68 души, или 0.5%.  

5.1.3 Основни изводи. Тенденции в демографското развитие 

 Броят на населението на общината е с тенденция на намаление, но с по-

нисък интензитет през последните години, с изключение на ромския 

(циганския) етнос, който бележи нарастване. 

 0-4 годишните е единствената възрастова група с регистрирано увеличение 

от 10 души спрямо предходното преброяване на населението; при всички 

останали се наблюдава намаляване, като най-смущаваща е тази 

характеристика при възрастното население над 50 години.  

 Наблюдава се висока смъртност, която е значително над тази на областно и 

национално ниво; 

 Възпроизводство с отрицателен естествен прираст.  

 Налице е намаление на родилните контингенти и на най-репродуктивната 

възрастова група (15-34 г.).   

 Наблюдава се тенденция на постепенно застаряване на населението на 

общината (характерна и за областта и страната). 
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 Възпроизводството на трудоспособното население е по-благоприятно от 

средното ниво за областта и страната – 100 лица излизащи от 

трудоспособна възраст се заместват от 80 д. (средно за областта  – 58 д., за 

страната – 63 д.).  

 В етническата структура на населението основна етническа група е 

българската. Висок е и делът на ромското население (делът на доброволно 

обявилите се като роми на преброяването 2011 г. е 19% от общото 

население на общината и 24% за град Стралджа, като за област Ямбол и 

страната този дял е 8.5% и 5%). 

 Понижение на коефициента на демографско заместване, което ще 

рефлектира при осигуряване на необходимата работна сила за развитието 

на икономическия потенциал на общината. 

 Много нисък коефициент на образованост на населението (хора с висше и 

средно образование от общото население). В общината показателят е по-

нисък с 20% от областното и с 25% от националното ниво. 

5.1.4. Икономическа активност и безработица 

5.1.4.1 Икономически активно население 

Икономически активното население определя параметрите на работната сила. 

Данните на НСИ показват, че общият брой на икономически активните лица в 

общината във възрастовата група над 15 г. е 4328 д. (44.3% от населението в същата 

възрастова група), а на икономически неактивните лица – 5444 д. (55.7%). Тези данни 

са значително по-неблагоприятни от тези за страната и област Ямбол (съответно 

53.8% и 46.2%), като близки до тях са тези за област Ямбол – 53.5% и 46.5%. 

       Фиг. № 5.1.4.1 

 

Източник: НСИ 
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За териториалното разпределение на икономически активното население по 

населени места данните са от преброяването на населението през 2011 г., 

представени в таблица 5.1.4.1. 

   Таблица № 5.1.4.1 

Население на 15 и повече години по икономическа активност – 2011 г. 

Населени места 

Население на 

15 и повече 

години 

Икономически 

активни 

Икономически 

неактивни 

  брой брой 

отн. дял - 

% брой 

отн. дял - 

% 

Общ. Стралджа 10643 4373 41.1 6270 58.9 

Гр. Стралджа 4413 2349 53.2 2064 46.8 

Села 6230 2024 32.5 4206 67.5 

с.Александрово 152 41 27.0 111 73.0 

с.Атолово 163 39 23.9 124 76.1 

с.Богорово 84 12 14.3 72 85.7 

с.Воденичане 369 93 25.2 276 74.8 

с.Войника 360 92 25.6 268 74.4 

с.Джинот 256 35 13.7 221 86.3 

с.Зимница 1474 742 50.3 732 49.7 

с.Иречеково 419 129 30.8 290 69.2 

с.Каменец 389 162 41.6 227 58.4 

с.Леярово 37 12 32.4 25 67.6 

с.Лозенец 466 184 39.5 282 60.5 

с.Люлин 173 35 20.2 138 79.8 

с.Маленово 280 75 26.8 205 73.2 

с.Недялско 251 54 21.5 197 78.5 

с.Палаузово 134 19 14.2 115 85.8 

с.Поляна 238 49 20.6 189 79.4 

с.Правдино 127 22 17.3 105 82.7 

с.Първенец 259 80 30.9 179 69.1 

с.Саранско 124 24 19.4 100 80.6 

с.Тамарино 199 45 22.6 154 77.4 

с.Чарда 276 80 29.0 196 71.0 

Обл. Ямбол 113362 56408 49.8 56954 50.2 

Източник: НСИ, преброяване на населението 

Налице е висока икономическа неактивност при всички етнически групи висока и 

безработица при български, турски и особено ромски етнос; 

5.1.4.2 Безработица 

По отношение на коефициента (равнището) на регистрираната 

безработица към 2016 г. - 29.71% средногодишно равнище на безработица, община 
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Стралджа е в значително по-неблагоприятна позиция от средното равнище за област 

Ямбол (10.88%) и за страната (8.74%).  

Фиг. № 5.1.4.3 

 

Източник: Агенцията по Заетостта 

Средногодишният брой на регистрираните в бюрото по труда безработни лица в 

общината през 2016 г. е 1286 д. През 2017 г. за мес. януари-май се наблюдава 

намаление на безработицата в общината (1093 д. - 25.25%), но се запазва високото 

равнище на безработица – 2.7 пъти по-високо от средното за областта (9.52%) и 3.2 

пъти над средното за страната (7.83%). Запазва се и високият дял на продължително 

безработните (с регистрация на пазара на труда над 1 година) – 58.5% от общо 

безработните в общината са продължително безработни, при 41.9% за областта и 

37.9% за страната. Младежката безработица в общината също е по-голяма в 

сравнение с областта и страната. Делът на регистрираните безработни до 29 г. вкл. в 

община Стралджа е 20.5% от общо безработните (14.9% да област Ямбол, 14.4% да 

страната). 

5.1.5 Основни изводи и тенденции на развитие на пазара на труда 

 25% от икономически активното население е безработно в община Стралджа, 

като този показател е близо три пъти по-голям от областното и националното 

ниво. При съпоставка между отделните етнически групи (2011 година) се 

забелязва драстична разлика между дела на безработните общо за общината 

/34.8%/, българския етнос /24.8%/, турския /52.6%/ и най-вече ромския /80.7%/. 

 Регистрираната безработицата се характеризира с динамика, като след 2009 г. 

се очертава нарастване на равнището на безработица до 2013 г., когато 

постепенно почва да спада (обща тенденция за областта и страната, но с по-

малък интензитет). Равнището на безработица за общината е 2.7 пъти над 

средното за областта и 3.2 пъти над средното за страната (2017 г.). 

 Трудности при професионална реализация и намиране на работа на 

населението с нисък образователен ценз; 
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5.2. Икономически активности 

5.2.1. Обща характеристика на икономическата база на община Стралджа 

След икономическата криза 2008-2009 г. се наблюдава процес на известно 

възстановяване в периода 2014-2015 г. През анализирания период селското 

стопанство успява да увеличи своя обем. Секторът на услугите показва растеж, но 

като цяло отбелязва по-малки промени като участие в структурата на произведената 

продукция от общинската икономика. 

    Таблица № 5.2.1.1 

Основни показатели на нефинансовите предприятия – 2008-2015 г. 

Години 
Брой 

предприятия 

Произведена 

продукция1 

Нетни приходи 

от продажби 

Заети 

лица2 

Дълготрайни 

материални 

активи за 

текущата 

година 

Община Стралджа 

2008 г. 274 64 555 68 603 1 320 48 526 

2009 г. 302 51 642 54 276 1 276 45 722 

2014 г. 372 95 664 100 759 1 286 134 016 

2015 г. 379 95 439 110 397 1 252 138 818 

Област Ямбол 

2008 г. 5 248 995 750 1 559 253 28 060 632 717 

2009 г. 5 513 930 193 1 512 773 28 184 760 360 

2014 г. 5 725 1 472 940 2 359 978 27 952 1 148 621 

2015 г. 5 737 1 644 169 2 710 286 29 299 1 188 752 

* Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 

Източник: НСИ 

В общината през 2015 г. има регистрирани общо 379 броя предприятия. 

Обликът на общинската икономика дават микро- и малките предприятия (93% от 

общият им брой). Съсредоточаването на икономически активности е основно в град 

Стралджа. В отраслов план най-голям е броят и делът на фирмите, които са 

ангажирани с търговия (32.2%) и селско стопанство (32.2% от всички предприятия в 

общината, 2015 г.). В индустрията функционират 13.7% от предприятията в общината, 

а в хотелиерството и главно в ресторантьорството - 7.1%. 

Броят на предприятията в община Стралджа се е увеличил със 105 за периода 

2008-2015 г. – от 274 през 2008 г. на 379 през 2015 г. Очертава тенденция на 

нарастване главно на абсолютния брой на предприятията в сферата на аграрния 

сектор и в по-малка степен на индустрията и услугите.  

 Общината се характеризира със слаба предприемаческа инициатива (броят на 

нефинасовите предприятия на 1000 души от населението е 46 и значително под 

средните показатели за страната.  
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Фигура № 5.2.1.2 

 

Източник: НСИ 

По отношение на общия брой заети вследствие на икономическата криза 

тенденцията е към намаление за периода 2008-2009 г., последвано от постепенно 

стабилизиране, но то не може да редуцира високата безработица в общината. 

Фиг.№ 5.2.1.1 

  

Източник: НСИ 

Стойността на произведената продукция е с най-нисък размер през 2009 г. 

(51642 хил.лв.) и най-висок през 2014 г. (95664 хил.лв.), като през 2015 г. тя е 

95439 хил.лв. (5.8% от произведената продукция в област Ямбол през 2015 г.). За 

периода стойността на произведената продукция е нарастнала с 48%. 

Дълготрайните материални активи (ДМА) след спад през 2009 г. бележат 

нарастване, което за периода е 186%. През 2015 г. ДМА достигат 138818 хил.лв. (12% 

от ДМА в областта през 2015 г.).  
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Фигура № 5.2.1.3 

 

Източник: НСИ 

Нетните приходи от продажби на 1 жител (в хил.лв.) в общината през 2015 г. са 

9.08. За периода 2010-2015 г. те бележат нарастване със 61%, но остават по-ниски от 

тези за областта. За сравнение средните стойности на показателя за област Ямбол са 

над 2 пъти по-високи (табл. 5.2.1.2, фиг. 5.2.1.4). 

        Фиг. № 5.2.1.4 

 

Източник: НСИ 

В сравнителен план произведената продукция на човек от населението в 

община Стралджа е под средната за областта (фиг. 5.2.1.5). За периода 2008-2015 г. 

произведената продукция на човек от населението в общината нараства от 465 хил.лв. 

на 785 хил.лв., но запазва по-ниското си ниво в сравнение с областта. 
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Фигура № 5.2.1.5  

 

Източник: НСИ 

5.2.1.1 Инвестиционна активност и атрактивност 

 

Инвестициите са особено важни за общинското икономическо развитие, тъй като в 

тяхната основа стоят финансови средства, които се влагат за по-продължителен период 

от време. Като част от инвестиционната активност са и новорегистрираните фирми в 

общината. 

Таблица № 5.2.1.3 

Брой новорегистрирани фирми в община Стралджа 

 Сектори/Години 

2008 

г. 

2009 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Селско и горско стопанство 64 45 16 95 

Преработваща промишленост   1     

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 26 56 27 36 

Транспрот, складиране   1     

Финанси и застраховане   3 1   

Операции с недвижими имоти     2 2 

Хуманно здравеопазване и социална работа 1       

Култура, спорт, развлечения       1 

Други дейности 18 2   6 

Източник: НСИ 

Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура 

е важно за социално-икономическото развитие на Стралджа  (Приложение 2). Това 

дава възможност за  осигуряване на предпоставки за растеж на местната икономика, 

което е от значимост за нейната ефективност. От съществено значение в това 

отношение са инвестициите в публичния сектор, които подобряват транспортните, 
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енергийните, комуникационните и ВиК мрежите и създават по-добри условия на живот 

на местното население, но не са директно свързани с получаване на максимален 

доход и възвръщаемост. 

Най-трудни за бизнеса се оказват годините 2009-2014 г., когато разходите за 

ДМА са най-ниски, като през 2015 г. е налице нарастване. Наблюдава се нарастване 

на разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) в общината, като 2015 г. са 

27580 хил. лв., докато през останалите години са в границите 13300-14500 хил.лв. 

         Таблица 5.2.1.4 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по 

икономически дейности (А10) (Хил.левове) 

Код Област / Община / Икономически дейности (A10) 2008 2009 2014 2015 

JAM22 Стралджа 14 477 13 741 13 303 27 580 

A Селско, горско и рибно стопанство 10 636 5 046 7 975 12 408 

B-E Индустрия (с изкл. на строителството) 2 894 6 484 1 982 1 798 

F Строителство .. 29 .. .. 

G-I 
Търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство 527 1 154 611 447 

J 
Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения - - - - 

K Финансови и застрахователни дейности - - - - 

L Операции с недвижими имоти .. 52 .. - 

M-N 
Професионални дейности и научни изследвания; 

административни и спомагателни дейности .. .. .. .. 

O-Q 
Държавно управление; образование; хуманно 

здравеопазване и социална работа .. .. .. .. 

R-U 
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински 

вещи и други дейности 118 .. .. .. 

JAM Ямбол 
216 

738 

188 

574 

220 

184 

268 

506 

A Селско, горско и рибно стопанство 38 792 44 304 63 701 84 645 

B-E Индустрия (с изкл. на строителството) 69 759 47 921 .. 46 771 

F Строителство 30 881 13 680 35 558 11 744 

G-I 
Търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство 46 062 25 998 32 332 39 820 

J 
Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 847 885 196 .. 

K Финансови и застрахователни дейности 9 .. .. 1 711 

L Операции с недвижими имоти 14 111 .. 7 468 913 

M-N 
Професионални дейности и научни изследвания; 

административни и спомагателни дейности 8 527 7 047 3 230 .. 
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Код Област / Община / Икономически дейности (A10) 2008 2009 2014 2015 

O-Q 
Държавно управление; образование; хуманно 

здравеопазване и социална работа 6 493 8 109 8 906 29 411 

R-U 
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински 

вещи и други дейности 1 257 1 152 3 592 2 662 

1 – „ ..” Конфиденциални данни; 2 – „ - ” Няма случай 

Източник: НСИ 

Най-голям дял в разходите за ДМА имат тези в селското стопанство, както за 

общината, така също и за областта. 

Чуждестранните преки инвестиции са представени в табл. 5.2.1.5. 

   Таблица № 5.2.1.5 

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12 

Област / Община 

Чуждестранни преки инвестиции в 

предприятията от нефинансовия сектор към 

31.12. (хиляди евро) 

2008 2009 2014 2015 

JAM Област Ямбол .. 36 099.2 58 091.3 79 030.1 

JAM22 Община Стралджа .. .. -4.6 187.1 

„.." Конфиденциални данни     

Източник: НСИ 

 В следващата таблица са представени входираните инвестиционни 

предложения в община Стралджа, които дават представа за инвестиционния интерес в 

общината за периода 015-2017 г. Прави впечатление, че основно той е свързан с 

проекти в селското стопанство.  

Таблица № 5.2.1.6 

Регистър на входираните инвестиционни предложения в община Стралджа за 

периода 2015-2017 г. 

№ Име на инвестиционното предложение Уведомление, 

дата 

Обявяване от 

дата - до дата 

Решение 

РИОСВ,дата 

2015 година 

1.  

Изграждане на склад за временно 

съхранение на селскостопанска продукция 

и битови помещения, землище гр. 

Стралджа 29.01.2015г.     

2. 

Изграждане на животновъден обект - 

кравеферма, землище с. Палаузово 12.02.2015г. 06.03. - 20.03. 25.03.2015г. 

3. 

Изграждане на логистичен център за 

съхраняване на аптечни и болнични 

продукти, гр. Стралджа 12.03.2015г.   09.02.2015г. 
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№ Име на инвестиционното предложение Уведомление, 

дата 

Обявяване от 

дата - до дата 

Решение 

РИОСВ,дата 

4 

Създаване на орехова градина 

"Делижанска могила", землище с. Поляна 06.04.2015г.     

5 

Изграждане на склад за временно 

съхранение на селскостопанска продукция 

и стаи за персонал в с. Първенец 20.04.2015г.     

6 

Създаване на десертни био лозови 

насаждения вместността "Каяджик" в 

землището на с. Джинот 07.05.2015г.     

7 

Преустройство на базова станция № 5477, 

гр. Стралджа 14.05.2015г.     

8 

Създаване на 107 дка трайни насаждения 

от лавандула и закупуване на земеделска 

техника, с. Иречеково 03.06.2015г.     

9 

Изграждане на кантар и закупуване на 

земеделска техника, с. Иречеково 08.06.2015г.     

10 

Изграждане на нови водовземни 

съоръжения – тръбни кладенци за 

напояване в ПИ с идентификатори 

69660.501.4520, 69660.501.2355 и 

69660.501.2363 по кадастралната карта на 

гр. Стралджа 08.06.2015г. 18.08. - 01.09.   

11 

Реконструкция на Компресорна станция 

"Лозенец" към обект Транзитен газопровод 

за Турция, Гърция и Македония 15.06.2015г. 24.06. - 08.07.   

12 

Строеж на цех за производство на печени 

хранителни изделия, с. Зимница 01.07.2015г.     

13 

Изваряване на ферментирали плодови 

каши, с. Чарда 17.08.2015г.     

14 

Корекция на р. Мараш на участък с 

дължина 6.4 км. при с. Лозенец, от км. 

12+600 до км. 19+000, землища на гр. 

Стралджа и с. Лозенец  09.09.2015г. 10.09. - 24.09. 

Решение за 

прекратяване 

на 

процедурата 

- 21.10.2015г. 

15 

Цех за преработка на етерично-маслени и 

технически култури 30.09.2015г.     

16 

Почистване от дървесна растителност на 

стопанисвани от Агро Дистан ЕООД имоти 

в землищата на селата Поляна и 

Александрово 06.10.2015г.     
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№ Име на инвестиционното предложение Уведомление, 

дата 

Обявяване от 

дата - до дата 

Решение 

РИОСВ,дата 

17 

Дестилерия за преработка на етерично-

маслени суровини 06.10.2015г.     

18 

Преустройство, разширение и смяна 

предназначението на стопански постройки 

в предприятие за преработка на плодове и 

зеленчуци в ПИ 34, кв. 65, с. Зимница 08.10.2015г.     

19 

Корекция на р. Мараш на участък с 

дължина 6.4 км. при с. Лозенец, от км. 

12+600 до км. 19+000, землища на гр. 

Стралджа и с. Лозенец  04.11.2015г. 06.11. - 20.11.   

20 

Изграждане на цех за производство на 

сладолед в пи № 010043 в землището на 

с. Атолово  05.11.2015г. 06.11. - 20.11. 3.12.2015г. 

21 

Изграждане на система за капково 

напояване на собствени лозови 

насаждения,находящи се в землището на 

с. Иречеково,местността "Кичи Дере" 09.12.2015г. 09.12 - 23.12. 08.01.2016г. 

2016 година 

1 

Реконструкция на стрелковото развитие на 

гара Зимница 11.01.2016г.     

2 

Рехабилитация на контактната мрежа в 

междугарието Зимница - Церковски, вкл. 

гара Стралджа 12.01.2016г.     

3 

Изграждане на междусистемна газова 

връзка Турция - България (ITB), фаза: 

Предпроектно проучване 12.01.2016г.     

4 

Изграждане на системи за сигнализация 

по жп линия Пловдив - Бургас (ETCS ниво 

1,версия 2.3.0d) 12.01.2016г.     

5 

Реконструкция на мост над река Мараш по 

път І-7 Шумен-Ямбол-Гранитово-Лесово 

при км 228+681 16.02.2016г.     

6 

Дестилерия и водовземане от подземни 

води чрез ново съоръжение за подземни 

води - тръбен кладенец 02.03.2016г. 12.05. - 26.05. 03.06.2016г. 

7 

Изграждане на овцеферма за отглеждане 

на 20 бр. овце, с. Маленово 10.03.2016г.     

8 

Създаване на бадемова градина, с. 

Поляна 11.04.2016г.     

9 
Изграждане на система за капково 

10.05.2016г. 19.05. - 02.06. 03.06.2016г. 
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№ Име на инвестиционното предложение Уведомление, 

дата 

Обявяване от 

дата - до дата 

Решение 

РИОСВ,дата 

напояване, с. Недялско 

10 

Възстановяване,реставрация,ремонт и 

реконструкция на църква, с. Каменец 20.05.2016г.     

11 

Възстановяване,реставрация,ремонт и 

реконструкция на църква, с. Поляна 20.05.2016г.     

12 

Създаване на 358 дка интензимна, 

биологична орехова градина, с. Поляна 20.06.2016г.     

13 

Модернизиране и разширяване на 

земеделско стопанство от 23,415 дка 

лозови насаждения, с. Венец, общ. 

Карнобат и 4,87 дка насаждения от домати 

и винени лозя, с. Лозенец 11.07.2016г.     

14 

Преструкториране и конверсия на винени 

лозя: Изграждане на хидромелиоративно 

съоръжение - система за капково 

напояване, с. Иречеково 21.09.2016г. 21.09. - 05.10. 26.10.2016г. 

15 

Изграждане на оранжериен комплекс с 

предметна дейност 

зеленчукопроизводство и създаване на 

система за капково напояване, с. Джинот 12.07.2016г. 

13.07. - 27.07. 

21.11. - 05.12 21.12.2016г. 

16 

Внедряване на гарови централизации в 18 

гари по железопътната линия Пловдив - 

Бургас и инсталиране на диспечерска 

централизация 29.07.2016г.     

17 

Изграждане хидромелиоративно 

съоръжение - система за капково 

напояване, землище гр. Стралджа 20.08.2016г. 02.09. - 16.09. 21.09.2016г. 

18 

Монтаж на инсталация в концесионната 

площ на находище "Каменец" в землището 

на с. Каменец 22.08.2016г.     

19 

Изграждане на система за капково 

напояване на зеленчуци, с. Зимница 22.08.2016г.     

20 

Разширение и реконструкция на 

биволовъден комплекс "МУРРА 2002", с. 

Лозенец 22.08.2016г. 30.09. - 14.10. 26.10.2016г. 

21 

Създаване на лозови насаждения 20 дка, 

насаждения от лавандула 40 дка, 

изграждане на ограда и капкова система 

за напояване, с. Воденичане 23.08.2016г. 14.09. - 28.09. 21.12.2016г. 

22 
Създаване на градина "Акълъм" с трайни 

03.10.2016г.     
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№ Име на инвестиционното предложение Уведомление, 

дата 

Обявяване от 

дата - до дата 

Решение 

РИОСВ,дата 

насаждения в с. Поляна 

23 

Закуяуване и изграждане на система за 

капково напояване на лешникова градина, 

с. Иречеково 01.11.2016г. 03.11. - 17.11. 08.03.2017г. 

24 

Модернизация на стопанството на "Зелена 

Странджа ЕООД" - животновъден обект - 

кравеферма; технологично оборудване; 

изграждане на нов сондаж и система за 

капково напояване, създаване на нови 

трайни насаждения - бадеми и орехи, с. 

Александрово и с. Поляна 21.11.2016г. 07.11. - 21.11. 03.02.2017г. 

25 

Доизграждане на съществуваща система 

за капково напояване на овощни градини и 

насаждение Десертно лозе, с. Воденичане 09.11.2016г.     

26 

Създаване на трайни насаждения 

Смокинова градина, с. Поляна  18.11.2016.     

27 

Създаване на трайни насаждения, с. 

Първенец и с. Правдино 05.12.2016.     

28 

Изграждане на система за капково 

напояване на насаждения от чери домати, 

с. Зимница  12.12.2016.     

29 

Изграждане на рибовъдно стопанство и 

тръбен кладенец, с. Зимница 15.12.2016.     

30 

Водоползване на подземни води от нов 

водоизточник - тръбен кладенец, с. 

Зимница 22.12.2016г.     

2017 година 

1 

Технологична връзка Ду700 между ТГ1 и 

ТГ2 при с. Недялско 04.01.2017г.     

2 

Изграждане на кравеферма за 100 дойни 

крави, с. Лозенец 18.01.2017г.     

3 

Изграждане на водопровод до хижа 

"Люляк", гр. Стралджа 24.02.2017г.     

4 

Цех за производство на дървесни пелети, 

гр. Стралджа 27.03.2017г. 25.04.-12.05.   

5 

Изграждане на система за капково 

напояване в ПИ № 090004 в землището на 

с. Недялско 26.04.2017г.     

Източник: Общинска администрация Стралджа 
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5.2.2. Секторна и отраслова структура 

Икономиката на община Стралджа се определя от селското стопанство, 

хранително-вкусовата промишленост, керамична промишленост, производство на 

строителни материали, машиностроене, мебелна промишленост. За развитието на 

икономиката се използват предимно местни ресурси, като предпоставки за 

благоприятните природо-климатични и почвени условия за развитието на земеделието, 

наличието на нерудни полезни изкопаеми за развитие на керамична промишленост, 

производство на строителни материали, както и наличния в община Стралджа горски 

фонд, предпоставка за развитие на дървообработването и мебелната промишленост.  

5.2.2.1 Сектор Селско и горско стопанство  

5.2.2.1.1 Селско стопанство 

Селското стопанство е традиционна икономическа дейност за всички 

населени места в общината, като то е основен отрасъл в селата. Отрасълът на 

територията на община Стралджа се развива на базата на благоприятните природо-

географски и почвени характеристики, екологично чистата среда, както и 

дългогодишните традиции в тази област. Категорията на земеделските и горските земи 

в Община Стралджа варира от III до Х. Този отрасъл е важен източник на доходи в 

населените места и подържа част от промишлената функция на общината най-вече 

хранително- вкусовата промишленост. Производството на продукция бележи устойчив 

темп на растеж и се увеличават генерираните приходи от дейностите в сектора.  

За периода 2008-2015 г. е налице тенденция на нарастване на регистрираните 

земеделски стопанства. Най-голям е броят и делът на стопанствата с ИЗП до 10 дка 

(71.9%), но ИЗП е съсредоточена в стопанствата с над 500 дка (86.7% от общата ИЗП). 

Средната използвана земеделска площ (ИЗП) е 193.4 дка. 

        Таблица № 5.2.2.1 

Разпределение на земеделските стопанства според размера на ИЗП 

  

Общо 

средна 

ИЗП - 

дка 

до 10 

дка 

10-20 

дка 

20-100 

дка 

100-500 

дка 

над 500 

дка 

Община Стралджа 

Брой стопанства с ИЗП 2031  1461 116 209 154 91 

Относителен дял (%) 100.0   71.9 5.7 10.3 7.6 4.5 

ИЗП (дка) 392732.5 193.4 3977.3 1613.3 10629.5 36002.5 340509.9 

ИЗП - структура (%) 100.0   1.0 0.4 2.7 9.2 86.7 

Източник: ОСЗ 

Големият размер на земеделските територии (80.7% от площта на общината (от 

които около 83% обработваеми) е фактор за развитие на земеделието (фиг. 5.2.2.1).  
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         Фиг. № 5.2.2.1 

 

 

Наличните поливни площи на територията на Община Стралджа възлизат на 80 

843 дка., от които 51 008 дка - гравитачно напояване, а 29 835 дка - помпено. 

На територията на общината се отглеждат предимно: зърнено-житни култури 

(пшеница, ечемик, тритикале), технически култури (слънчоглед), рапица, фуражни 

култури. Сравнително малък е делът на зеленчуците въпреки наличие на голям дял на 

поливните територии. Наблюдава се увеличаване на площите, засети със зеленчуци и 

тютюн (над 150%). Увеличението е проява на динамична пазарна конюнктура, а не 

начало на трайна тенденция.  

Благоприятни почвено-климатични условия и добри традиции за развитие на 

лозарството има в землищата на Иречеково, Лозенец, Недялско, Воденичане. 

Стратегическо значение за отрасъла имат планираните, но още нереализирани нови 

площи с лозя и овощни насаждения (по 2000 дка).. 

Зеленчукопроизводството се развива в Богорово, Воденичане (поливна система 

„Средна Тунджа”). 

Технически култури се отглеждат в Джинот, Маленово (слънчоглед), Палаузово 

(слънчоглед, памук). 

Овощни насаждения се развиват предимно в землищата на Воденичане, 

Стралджа, Зимница, Джинот. 

В общината са налице всички предпоставки за ефективно използване на 

земеделските земи. 

Отглеждането на лозя и овощни насаждения също е перспективно. Със 

средства от ЕСИФ са създадени трайни насаждения - лозови масиви в землището на 

с. Воденичане, Лозенец, Иречеково и Недялско и овощни градини във Воденичане, 
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Зимница, Джинот и Стралджа. Сравнително малък е делът на зеленчуците, въпреки 

наличие на голям дял на поливните територии - 80 843 дка. Напоителните системи не 

се поддържат и са в лошо техническо състояние. 

Неоползотворен потенциал на територията на община Стралджа е развитието 

на биоземеделие. Екологично чистият район, както и благоприятните природни 

условия позволяват земеделието на община Стралджа да се насочи към тази нисша, 

която позволява увеличаване на добавената стойност на продукцията и откриването 

на нови пазари. За целта, обаче, трябва да се осигури по-широка публичност на 

възможностите за сертифициране и особеностите на биоземеделието. Създаването на 

местни тържища би спомогнало директното предлагане на продукцията на местните 

производители. 

Друг неоползотворен потенциал е развитието на оранжерийно производство на 

база наличните минерални извори. 

На територията на общината съществуват предпоставки и условия за развитие 

на животновъдството. Фуражната база, наличието на постоянно затревени площи, 

естествени ливади, мери и пасища, както и съществуващите традиции в тази област са 

добра предпоставка за неговото развитие. В общината се отглеждат основно говеда, 

овце, кози, свине, птици, пчелни семейства. Това се потвъждава и от данните от 

проведената анкета.  

Преобладават дребните животновъдни стопанства (чиято продукция е 

предназначена за лична консумация в стопанството), с полу-пазарна ориентация.  

От район със силно развито овцевъдство, през последните години се 

наблюдава пренасочване към птицевъдството, свиневъдството и пчеларството, 

причина за което е търсеното на свободни пазарни ниши в пазара на животинска 

продукция. За периода се очертава запазване на броя на едрия добитък  - говеда, вкл. 

крави (през 2012 г. е открита кравеферма в землището на с. Атолово) и намаляване на 

дребния добитък (овце). В с. Лозенец, например, има и ферма за отглеждане на 

биволи (400 глави) - „Мурра - 2002“  ООД. 

Като цяло може да се направи изводът, че потенциалът за развитие на селското 

стопанство на територията на общината е много добър. Това се потвърждава и от 

проявения инвеститорски интерес за нови дейности, посочени в табл. 5.2.2.1. 

5.2.2.1.2 Горско стопанство 

Горските територии на общината се включват към Териториално поделение 

(ТП) ДГС „Тунджа” (обхващащо териториите на общини Тунджа, Ямбол и Стралджа) 

към Югоизточно държавно предприятие Сливен. По населени места делът на горските 

и земеделските територии е представена на фиг. 5.2.2.2. 

Видовият състав на горите е представен от дървесните видове: иглолистни 

(предимно черен бор и по-малко площи с бял бор); широколистни високостъблени (дъб, цер, 

бряст, ясен, липа, топола, орех и др.); издънкови за превръщане (дъб, цер, габър, липа и 

др.); нискостъблени (дъб, цер, акация, келяв габър, липа и др.).  
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         Фиг. № 5.2.2.2 

 

Площта на горските територии по данни на ТП ДГС „Тунджа” в община Стралджа е 

следната: 

Държавна собственост: горски територии  7250.6 ха 

гори в зем. територии       131.0 ха 

Общинска собственост: горски територии  2040.0 ха 

гори в зем. територии       722.5 ха 

Частна собственост: горски територии     43.4 ха 

гори в зем. територии         57.1 ха 

На юридически лица: горски територии           - 

гори в зем. територии         18.9 ха 

На религиозни организации: горски територии       2.8 ха 

  гори в зем. територии            - 

ОБЩО       10266.3 ха 

В това число: залесена площ    9068.9 ха 

 незалесена, дървопроизводителна    112.2 ха 

 незалесена, недървопроизводителна   1085.2 ха 

Залесената площ е 2489.8 ха или 90.2% от общата площ. 

Преобладават издънковите гори за превръщане в семенни - 1428.4 ха (57.4% от 

залесената площ) и нискостъблени гори – 649.8 ха (26.0% от залесената площ). 

Широколистните високостъблени гори заемат площ от 219.4 ха (8.8% от залесената площ) и 

иглолистни гори – 192.2 ха (7.8% от залесената площ).  

Незалесената дървопроизводителна площ е 84.8 ха или 3.0% от общата площ – 

сечища – 5.9 ха и голини – 78.9 ха. 
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Недървопроизводителната площ е 187.9 ха или 6.8% от общата площ на общинските 

гори. 

Залесените площи за периода 2008-2016 г. на територията на община Стралджа са 

общо 1725 дка, предимно с видовете цер, акация, червен дър, кедър, черен бор в 

землищата на населените места: Недялско, Тамарино, Александрово, Маленово, Саранско, 

Палаузово, Каменец, Леярово, Поляна, Първенец. На територията на ТП ДГС „Тунджа”, не е 

констатирано развитие на активни ерозионни процеси и нарушени територии. 

Заетият персонал в ТП „ДГС Тунджа” от община Стралджа е представен от 2 д. (от 

гр.Стралджа и с.Александрово). 

Обществени екосистемни ползи от горските територии, като резултат от 

специализираните дейности по управлението им обхващат: 

 поддържане на традиционния ландшафт; 

 защита срещу ерозия на почвата; 

 поддържане на биологичното разнообразие. 

Лесовъдско-техническите и икономическите форми на горите, собственост на 

община Стралджа, и характера на производството се определят от основите на 

стопанисването. При определянето му се вземат под внимание състоянието на 

насажденията, целта на производство и функционалната принадлежност на горите. 

В горите със стопански функции основната цел е добив на различна по вид, 

качество и количество дървесина, съобразно възможностите на месторастенията и 

дървесния вид, в съчетание с естественото възобновяване на насажденията, както и 

на различните странични ползвания от горите. 

В горите със защитни и специални функции на първо място се поставя 

функцията, отредена на гората, а дървопроизводството е на второ място. 

В горскостопанския план, съобразно сегашното състояние на насажденията, 

проектирането е насочено към запазване и увеличаване на естествените смесени и 

разновъзрастни насаждения, като по-високопродуктивни, по-устойчиви здравословно, 

съхраняващи богатия растителен и животински свят и най-подходящи за реализация 

на комплекса дървопроизводство и средообразуване. 

5.2.2.2 Промишленост 

Промишлеността в общината е базирана предимно на местни ресурси и 

представена от предприятия на преработващата и добивната промишленост – 

производство на: метални изделия; керамични изделия за строителството; хранителни 

продукти и напитки, дървообработването и мебелната промишленост, добив на скални 

материали, инертни материали (чакъл), вар.  

Индустриалният сектор генерира почти толкова приходи, колкото и аграрния, 

като по- голямата част от тях се дължат на преработващата промишленост. Секторът 

на услугите се характеризира с постоянство на броя на предприятията, но в същото 

време има потенциал за развитие, ако бъде насърчена местната предприемаческа 

култура. 

Хранително-вкусовата промишленост е представена от мелничарство, 

хлебопроизводство, производство на фуражи, винопроизводство. Изградени и 
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функциониращи са предприятията: „Мелница Стралджа” ЕООД, град Стралджа - за 

преработката на зърно и производство на висококачествени брашна; „Винарска изба 

МАРАШ”, гр. Стралджа  - произвежда вина от червени и бели сортове грозде, модерно 

оборудвана, „Винпром Ямбол” ЕАД – производство на алкохолни напитки; “Мелница – 

П.Жеков” - с. Зимница – производство на брашно; “Царевин” - с. Зимница – 

производство на царевично брашно; “Градус 1”ООД -  с. Зимница – отглеждане на 

кокошки носачки и бройлери и др. 

Металообработващата промишленост е представена от „Завод за Поливна 

Техника” АД, град Стралджа с профил електролитно поцинковане, производство на 

профили, стоманени тръби, предпазни огради за пътища (мантинели и др.). Фирмата е 

с частен капитал, съвременно оборудвана с 2 основни цеха „Тръбопроизводство” и 

„Поцинковане”, със закрити складове за продукцията, която се реализира както на 

вътрешния, така също и на външния пазар. 

„Стеми БГ” ООД е частна компания, която е специализирана в ръчна изработка 

на аксесоари за камини. 

Мебелната промишленост е представена от „АРС МЕБЕЛ” АД Стралджа, която 

използва местни горски суровини, като произвежда корпусни мебели. 

Керамичната промишленост е с добри перспективи за развитие, свързани с 

наличието на качествени глинени запаси. Представена е от фирма „Керамична къща 

Стралджа”, с частен капитал, модерно оборудвана. 

В с. Каменец има действащо предприятие за добив на негасена вар, както и 

добри възможности за добив на инертни материали (чакъл) за строителството.  

В землището на с. Правдино има пясъчни скали и кариера за добив на този 

камък, който се използва за облицовъчен материал в строителството. Съществуват 

благоприятни възможности за изграждане на предприятие за обработка на тези скални 

материали.  

В с. Иречеково са разкрити скални находища от кариерен тип (открит способ на 

добив на трахибазалти) на северозапад от селото, които ще се експлоатират на 

концесия. Трахибазалтите се използват като суровина при производството на 

асфалтобетонни смеси и пътни основи.  

В с. Зимница, както и между гр. Стралджа и с. Атолово са разположени 

стопански и производствено-складови терени. В с. Атолово функционира от 1998 г. цех 

за преработка на зеленчуци.  

В с. Саранско е изградена складова зърнобаза (филиал на „Зърнени храни” – 

Ямбол).  

5.2.2.3 Сектор „Услуги” 

Услугите най-общо могат да бъдат обособени в 2 основни групи:  

 базисни услуги (търговия на дребно, хотелиерство и ресторантьорство, 

транспортни, комуникации и индивидуални и обществени услуги) и  

 модерни и социални услуги (бизнес и финансови услуги, образование, 

здравеопазване и социални услуги) 

Заетостта не се изменя съществено в двете групи услуги за периода. 
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В сферата на услугите в общината се предлагат основни видове услуги: 

административни, РПУ – Стралджа към областна дирекция на МВР - Ямбол, 

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, финансови 

(„Банка ДСК”, ЦК-банка, Пощенска банка), компютърни и интернет, Бизнес център, 

занаятчийски, ремонтни, битови, търговски, заведения за обществено хранене). На 

територията на общината са развити и други услуги, осигуряващи задоволително ниво 

на обществено-обслужващите дейности.  

Административното обслужване на територията на общината се осъществява 

от местните власти на община Стралджа. В 17 населени места на общината има 

кметства: Александрово, Аталово, Зимница, Войника, Воденичане, Джинот, Иречеково, 

Каменец, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Първенец, 

Тамарино и Чарда. В 4 населени места има кметски наместници: Богорово, Леярово, 

Правдино, Саранско.  

На територията на общината функционират 90 броя магазини за хранителни 

стоки. В сферата на услугите се предлагат основни типови услуги, обединени най-

общо в групите: финансови – банка “ДСК”, ЦКБ, компютърни и интернет Бизнес център, 

занаятчийски, ремонтни, битови, заведения за обществено хранене /55 броя/. При 

услугите се наблюдава трайна тенденция на запазване и стабилизиране.     

Пощенски услуги се осъществяват в пощенски станции в 14 населени места. 

Изследваният период (2008-2015 г.) се характеризира с динамика в броя на 

фирмите в сферата на услугите, която е най-голяма е динамиката в търговката 

дейност, но като цяло не се очертават големи изменения. Фирмите са микро- и малки 

според броя на заетите в тях. Броят на заетите лица в сектора на услугите нараства за 

периода с близо 25%, но през последните години се запазва около 400 д. ДМА в 

сектора след период на нарастване, през последните години се запазват, дори се 

наблюдава неголямо намаление. 

В развитието на системата на услугите, поради застаряването на населението и 

нарастването на възрастовата зависимост важно значение придобиват социалните 

услуги. 

5.2.2.4 Туризъм 

Община Стралджа има ограничена материално-техническа база за отдих и 

туризъм, изразяващи се в наличието на 4 хижи и един заслон, в т.ч. хижа “Люляк” - на 3 

км северно от пътен възел “Петолъчката”, построена е в горски фонд – 

електрифицирана, водоснабдена, с леглови капацитет до 80 легла. Хижа Войника е 

преустроена в Посетителски център. Има и няколко хижи, които са в лошо състояние и 

не предлагат настаняване - ловна хижа край с. Правдино, хижа на Горско стопанство – 

в горски фонд с. Лозенец, заслон “Инджови извори”. В общината има регистрирани 

едно туристическо дружество “Кале” и едно Ловно-рибарско дружество. 

В развитието на туристическата функция на общината от значение е 

изградената туристическа инфраструктура. Сред нея НСИ отчита само данните за 

хотелите (два в град Стралджа като места за настаняване)  (табл. 5.2.2.2). 

Общината има потенциал за развитие на еко и селски туризъм, който би могъл 

да се съчетае с посещение на местни културни забележителности като над 

стогодишната църква “Свети Архангел Михаил”, паметник на културата с ценни икони и 

дърворезба; читалището в град Стралджа; топлата минерална вода, която лекува 
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бъбречни и кожни болести; лечебния извор в с. Правдино, множеството църкви в 

останалите селища на общината. Богатство представлява и етнографския музей в 

село Зимница. 

Таблица № 5.2.2.2 

Средства за подслон и места за настаняване 

Показатели  
Мерна 

единица 

2011 

г. 
2012г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Средства за подслон и места за 

настаняване1, в т.ч. 
брой 2 1 1 1 1 

Хотели брой 2 1 1 1 1 

Легла  брой 46 36 36 36 36 

Легладенонощия брой 14 050 
13 

176 

13 

140 

13 

140 

13 

140 

Стаи брой 23 36 18 18 18 

Реализирани нощувки  брой ..  ..  .. .. .. 

Пренощували лица  брой ..  ..  .. .. .. 

Приходи от нощувки лв. ..  ..  .. .. .. 

1 Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, 

функционирали през съответната година. 

Източник: НСИ 

Рекреационно-туристическият потенциал не е използван изцяло. В общината 

има предпоставки за развитие на устойчив туризъм, т.е. съхраняване и опазване 

дългосрочно на природните, културните и социалните ресурси и по положителен и 

балансиран начин запазване на околната среда.  

Минералните води са специфичен природен елемент с качества на 

туристически ресурс. Язовирите на територията на общината предлагат възможности 

за риболов, почивка и отдих. 

Туристически ресурси, които не са екпонирани напълно, са тези с антропогенен 

характер, свързани с културно-историческото наследство. Обекти на съхранената 

историческа и културна памет в общината са религиозни исторически и културни 

паметници – църкви, манастири и др.  

В община Стралджа бе изпълнен проект по Трансгранично сътрудничество 

“Разработване на туристически продукт” по договор за безвъзмездна помощ rd-02-29-

158/30.06.2011 в рамките на проект „Стралджа и Сулоглу – трансгранично 

пътешествие”. Пилотна дестинация за развитие на екотуризъм (зелен туризъм) в 

региона ще бъде местността „Войнишки Бакаджик” в Община Стралджа, която е 

включена в НАТУРА 2000 и местността „Язовира” в Община Сулоглу. Основно място за 

осъществяване на туристически дейности ще бъде Орнитоложки образователно- 

посетителски център в общината. Основен елемент в туристическия продукт на 

дестинацията имат изградените по проекта две еко пътеки. Те започват от село 

Войника и стигат до изградения по проекта образователно- посетителски център. По 

протежение на еко пътеките има изградени две места за краткотраен отдих с дървени 

пейки, регулирани места за палене на огън. Маршрутът на еко пътеките е подбран 

така, че най-детайлно да представят природните забележителности. Малките 
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архитектурни детайли (пейки, заслони) са изпълнени от дървен материал, така че 

максимално да се “съчетават” с околната природа. На избрано подходящо място до 

пътя, свързаващ село Войника с образователния център е изградено място за пикник с 

пейки, заслон, зидано барбекю и паркинг места (подравнена заклинена 

трошенокаменна настилка) 

5.2.2.4 Сектор „Енергетика и енергийна ефективност” 

Слънчева енергия 

В община Стралджа са изградени няколко фотоволтаични парка /ФВП/, на 

територията на землищата на селата Палаузово, Атолово, Люлин, Воденичане и 

Зимница. Фотоволтаични централи са изградени и в регулацията на град Стралджа и 

на селата Недялско, Тамарино и Маленово. Община Стралджа се възползва от добива 

на слънчева енергия, която се използва главно за общественото осветление на града. 

Ветроенергия 

Географското положение на община Стралджа е добра предпоставка за добив 

на енергия от вятъра. По тази причина вече има поставени три вятърни турбини на 

територията на с. Воденичане и още три в района на пътен възел „Петолъчката.“ 

Изграден е вятърен парк „Маленово“, който е разположен в землищата на 

селата Маленово, Палаузово и Недялско. Територията предлага отлични ветрови 

условия 

Геотермални води и енергийна ефективонст 

Община Стралджа е богата на минерални извори, като главна причина за тях са 

разломите в земната кора. На територията на общината се намират няколко находища 

на минерални води - в землището на гр. Стралджа, в с. Лозенец и землището му и в с. 

Правдино. Минерални извори са разкрити в град Стралджа и село Правдино. На 

община Стралджа са предоставени четири минерални извора, които са държавна 

собственост за ползване и управление, които са открити през октомври 1967 г., като 

очакванията са за реализиране на проекти, свързани с енергийната ефективност, 

развитието на балнеоложки туризъм и др. Благоприятните условия на водоносните 

хоризонти, обуславят формирането на грунтови подпочвени води, които преобладават 

на тази територия. 

5.2.3. Изводи и тенденции в развитието на икономическия сектор 

 Изключително благоприятни природо-климатични условия, традиции и опит за 

развитие на аграрния сектор – растениевъдство (зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, технически култури) и 

животновъдство (говедовъдство, овцевъдство, козевъдство, свиневъдство, 

птицевъдство, пчеларство); 

 Промишлеността в общината е базирана предимно на местни ресурси и 

представена от предприятия на преработващата и добивната промишленост, 

основно малки и микро-предприятия (93%), които са по-слабо ефективни, но по-

гъвкави при променящата се коюнктура на пазара; 

 Добри природни и културно-исторически дадености и ресурси за развитие на 

селски, културен, риболовен, опознавателен туризъм; 
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5.3. Социални дейности и социална инфраструктура 

5.3.1 Образование 

5.3.1.1 Анализ и териториално разположение на обектите на образованието  

За образованието в общината е характерно, че то е с публичен характер. Към 

настоящия етап няма учебни институции, които се финансират от частния сектор. 

Функционалният обхват на системата на образованието се определя от контингентите 

от лица в съответната възраст (подлежащи на предучилищно обучение и в училищна 

възраст) и степента на развитост на обслужващите функции на общината. 

На територията на община Стралджа функционират: 

‒ едно средно училище: 

СУ „П. Кр. Яворов”, град Стралджа -  средищно 

‒ три основни училища: 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Стралджа 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Зимница - средищно 

  ОУ „Хр. Ботев”, с. Войника – средищно, защитено 

‒ две детски градини с изнесени групи в 4 населени места: 

 ЦДГ „Здравец”, град Стралджа; ЦДГ „Мати Рубенова”, град Стралджа 

1. ЦДГ „Синчец”, с. Зимница; ЦДГ с. Войника; ЦДГ „Пламъче”, с. Лозенец; ЦДГ с. 

Първенец. 

‒ един социално-педагогически интернат, гр. Стралджа. 

          Таблица № 5.3.1.1 

Динамика в броя и капацитета на детските градини в община Стралджа за 

периода 2007-2017 г. 

Учебна 

година 

Детски 

градини 
Деца 

Места 
Педагогически 

персонал 
Детски 

групи 

Средна 

пълняемост 

на група общо 

на 

100 

деца 

общо 

в т.ч. 

детски 

учители 

2007/2008 6 360 436 121.1 33 31 17 21 

2008/2009 6 379 436 115.0 34 32 17 22 

2009/2010 6 394 436 110.7 34 32 18 22 

2010/2011 2 439 396 90.2 35 33 18 24 

2011/2012 2 414 440 106.3 36 34 18 23 

2012/2013 2 432 452 104.6 36 34 18 24 

2013/2014 2 488 452 92.6 36 34 18 27 

2014/2015 2 490 452 92.2 36 34 18 27 
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Учебна 

година 

Детски 

градини 
Деца 

Места 
Педагогически 

персонал 
Детски 

групи 

Средна 

пълняемост 

на група общо 

на 

100 

деца 

общо 

в т.ч. 

детски 

учители 

2015/2016 2 420 450 107.1 35 33 18 23 

2016/2017 2 458 450 98.3 35 33 18 25 

Източник: НСИ 

За периода 2007-2017 г. по учебни години измененията в броя и капацитета на 

детските заведения са представени в табл. 5.3.1.1. Данните показват, че капацитетът 

на детските заведения се използва напълно, дори през някои от учебните години се 

чувства недостиг на места. Средната пълняемост на група е висока - през 2016/2017 г. 

пълняемостта е 25 деца в група. 

Мрежата от обекти на образованието в община Стралджа, техният статут, броят 

на учащите и район на обслужване са дадени н табл. 5.3.1.2.  

         Таблица № 5.3.1.2 

Мрежа от обекти на образованието за учебната 2016 / 2017 г. 

Населени 

места 

Вид у-ще 

(начално, 

основно, СОУ, 

др.) 

Брой 

ученици 

Брой 

паралелки 

Брой 

класни 

стаи 

Статут 
Район на 

обслужване 

гр. 

Стралджа 

СУ - Стралджа 570 25 30 общинско, 

средищно
1
 

гр. Стралджа,  

с. Лозенец, 

с. Атолово, 

с. Маленово, 

с. Воденичане,  

с. Палаузово, 

с. Иречеково,  

с. Недялско 

гр. 

Стралджа 

ОУ - Стралджа 470 19 19 общинско гр. Стралджа 

с. Зимница ОУ - Зимница 162 9 9 общинско, 

средищно
1
 

с. Зимница, 

с. Чарда, 

с. Джинот 

с. Войника ОУ - Войника 73 5 6 общинско, 

средищно
1
, 

защитено
2
 

с. Войника, 

с. Каменец, 

с. Тамарино, 

с. Александрово, 

с. Саранско, 

с. Поляна, 

с. Първенец, 

с. Правдино, 

с. Богорово 

Източник: Общ. Стралджа 

1
 „Средищно училище” по смисъла на Закона за народната просвета е училище, което 

се намира в най-близкото населено място на територията на общината, където се 

обучават учениците от населените места, в които няма училище.
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2
 „Защитено училище” е училище, което ако бъде закрито, би се нарушил достъпът 

до образование. 

Общият брой на учениците в учебните заведения през учебната 2016/2017 г. в 

община Стралджа е 1275 д. 

В СУ „Пейо К. Яворов”, град Стралджа, което e средищно училище, се обучават 

ученици от гр. Стралджа, с. Лозенец, с. Атолово, с. Маленово, с. Воденичане, с. 

Палаузово, с. Иречеково, с. Недялско.  

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се обучават ученици от град Стралджа. 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Зимница, което e средищно училище, се 

обучават ученици от Зимница, Чарда, Джинот. 

В ОУ „Христо Ботев”, с. Войника се обучават ученици от с.Войника, с.Каменец, 

с.Тамарино, с.Александрово, с.Саранско, с.Поляна, сПървенец, с.Правдино, 

с.Богорово. 

Броят на пътуващите ученици от населените места без училища е 258 с 5 бр. 

автобуси.  

5.3.1.2 Изводи за състоянието на образованието 

– В община Стралджа е развита инфраструктура на образованието, даваща 

възможности за получаване на средно и основно образование.  

– Действията в общината в сферата на образованието като приоритетна област 

са насочени към: постигане на максимален обхват на децата в задължителна 

училищна възраст; равнопоставеност в предучилищното обучение; осигуряване 

на равен достъп до качествено образование на всички ученици; подобряване на 

материално-техническата база.  

5.3.2 Здравеопазване и социални дейности 

5.3.2.1 Здравеопазване 

Според данните на РЗИ-Ямбол за заболеваемостта на населението основна 

причина за умиранията остават болестите на органите на кръвообращението. На второ 

място са умиранията от новообразувания. В структурата на останалите причини за 

смърт следват: болести на дихателната система; симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде; болести на храносмилателната система; външни причини за заболеваемост и 

смъртност и др. 

На територията на община Стралджа няма заведения за болнична помощ. 

Болничната медицинска помощ се осигурява от най-близките болнични заведения в 

областта - две многопрофилни болници и една специализирана болница за активно 

лечение в град Ямбол и многопрофилна болница в град Елхово. 

В община Стралджа здравеопазването е представено от извънболнична 

лечебна помощ. Извънболничната помощ включва първична извънболнична 

медицинска помощ и стоматологична помощ. 

По данни на Регионалната здравна инспекция – гр. Ямбол  състоянието на 

медицинското обслужване в общината към 05.12.2017 г. е следното: 
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1. Разкрити Амбулатории за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ на теригорията на община Стралджа. 6 лекари с основна 

регистрация в общината и 5 лекари с втори адрес в общината. 

Разкрити кабинета в следните население места: 

– Гр.Стралджа - 5 

– С.Зимница - 2 

– По 1 кабинет в селата Воденичане. Иричеково, Джинот, Недялско, Поляна, 

Александрово. Войника, Тамарино, Саранско, Чарда 

2. Разкрити Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по 

дентална медицинана - 3 лекари по дентална медицина с основна регистрация в 

общината и 4 лекари с втори адрес в общината. 

Разкрити кабинета в следните население места: 

– Гр.Стралджа - 4, от които 1 в СОУ „П.Яворов"; 

– С.Зимница – 2; 

– По 1 кабинет в селата Недялско, Войника. Тамарино. 

3. Разкрити Амбулатории за индивидуална практика за специализирана  

медицинска помощ на теригорията на община Стралджа. 

4 Кабинет за осъществяване на специализирана помощ - Специализиран 

кабинет по кожно¬венерически болести, по вътрешни болести, по акушерство и 

гинекология, по вътрешни болести и нефрология. От тях 2 кабинета с първоначална 

основна регистрация на тери горията на общината и 2 с втори адрес в общината. 

5. Регистриран втори, не основен адрес на Медико-диагностична 

лаборатория на територията на общината. 

Лекарите и стоматолозите обслужват и учениците и имат кабинет в СОУ 

„П.Яворов" – гр. Стралджа. 

        Таблица № 5.3.2.1.1 

Мрежа на обекти на здравеопазването - 2017 г. 

Населено 

място 

Видове лечебни заведения по нива на обслужване 

(доболнична и болнична помощ, центрове за спешна 

медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни 

центрове и др.) 

Физическо 

състояние 

 (добро, 

лошо) 

гр. Стралджа Център за спешна медицинска помощ  добро 

с. Войника Център за спешна медицинска помощ добро 

 гр. Стралджа 
4 кабинета на общо практикуващи лекари и 2 

стоматологични кабинета, от които 1 в СУ - Стралджа 
добро 

с. Зимница 
2 кабинета на общо практикуващи лекари и 1 

стоматологичен кабинет  от които 1 в СУ - Стралджа 
добро 

Източник: Общ. Стралджа 
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За целите на извънболничната медицинска помощ и на денталната помощ се 

използва база в селата, където се осъществява медицинско обслужване на 

населението. 

Населението на общината се обслужва от Център за Спешна медицинска 

помощ - в град Стралджа и в с. Войника (табл. 5.3.2.1.1). Физическото състояние на 

здравните заведения е добро. В центровете се оказва спешна медицинска помощ и на 

болни и пострадали лица, чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждаят от 

медицинска помощ в кратък срок, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и 

усложняване на заболяването. Неотложната медицинска помощ се оказва безотказно 

и по всяко време на денонощието на всички нуждаещи се.  

Медицинският персонал, обслужващ населението на община Стралджа в 

заведенията за извънболнична помощ и др. здравни заведения е представен в табл. 

5.3.2.1.2. 

В община Стралджа функционират 4 аптеки, 3 от които в града и 1 в с. Зимница. 

Регистрирани са две дрогерии - в град Стралджа и с. Зимница. 

В град Стралджа е изградена и една детска ясла с 30 места, колкото е и броят 

на децата. Сградата на детската ясла е обновена и е в добро състояние.  

         Таблица № 5.3.2.1.2 

Медицински персонал към 31.12. в община Стралджа 

Заведения 

Б
р

о
й

 

з
а
в

е
д

е
н

и
я

 

Л
е
гл

а
 

Лекари 

Лекари по 

дентална 

медицина 

Медицински 

специалисти по 

здравни грижи 

2007 

г. 

2008 

г. 

2015 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2015 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2015 

г. 

Заведения за 

извънболнична помощ  -  - 6 6 5 4 4 7 11 10 12 

Индивидуални и групови 

практики за първична и 

специализирана 

медицинска помощ 
1
  -  - 6 6 5  -  -  -  -  -  - 

Индивидуални и групови 

практики за първична и 

специализирана дентална 

помощ 
1
  -  -  -  -  - 4 4 7  -  -  - 

Други здравни заведения  -  -  -  -  -  -  -  - 11 10 12 

Дейности към общините 
2
  -  -  -  -  -  -  -  - 11 10 12 

1
Източник на данните: НЗОК 

2
Включва медицинския персонал в здравни кабинети в детски градини, ясли и училища на издръжка от 

общината 

 

5.3.2.2 Социални дейности 

В община Стралджа социалните дейности са развити на основата на оценка на 

потребностите от социални услуги в общината, в партньорство със заинтересованите 

страни в общината. Тя обхваща уязвими общности и различни възрастови групи на 
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територията на общината. Социалните услуги в зависимост от средата, в която се 

предоставят са социални услуги, които се предоставят в специализирани институции 

и социални услуги, които се предоставят в общността. 

Социалните услуги, които се предоставят в специализирани 

институции са в домът за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Маленово с 

капацитет 62 места, и зает персонал 33 д. 

Социалните услуги, които се предоставят в общността на територията 

на общината са представени в таблица 5.3.2.2.1. 

        Таблица № 5.3.2.2.1 

Социални услуги в общността (обичайна среда) в община Стралджа 

Населено 

място 

Социални услуги 

предоставяни в 

общността (по вид на 

услугата) Обекти за 

социални грижи 

Капацитет 

Брой лица, 

нуждаещи се 

от социални 

грижи (по 

видове) 

Брой на обхванатите 

лица, в т.ч. подомно и 

в съществуващите 

специализирани 

обекти 

Гр. Стралджа ЦСРИ 35   няма 

Гр. Стралджа ЦОП 15   няма 

Източник: Общ. Стралджа 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) - град Стралджа с 

капацитет 35 места. Извършва комплекс от социални услуги, свързани с 

рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално 

обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 

социално включване. Центърът обслужва деца и възрастни с временни или трайни 

здравословни проблеми, които нямат ТЕЛК, деца и възрастни с определена група 

инвалидност, лица от социални групи в неравностойно социално положение.  

Център за обществена подкрепа (ЦОП) - гр. Стралджа с капацитет 15 места. 

Делегирана социална дейност за извършване на комплекс от социални услуги за деца 

и семейства с цел превенция на децата. 

Домашният социален патронаж (ДСП) е най-всеобхватната услуга, която се 

предоставя на територията на общината от общинския бюджет. Тя се предоставя по 

домовете на нуждаещи се от социални грижи (самотно живеещи стари хора с 

увреждания или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в 

семейна среда), с капацитет 150 места, разпределени по 50 места в 3 групи – в 

Стралджа, Войника и Каменец.  

„Личен асистент” и „Социален асистент”. Услугата се предоставя на лица с 

трайни увреждания, в тежки здравословни състояния, самотно живеещи, които не 

могат или са много затруднени да се обслужват сами. Асистентите са от населените 

места на общината. 

В общината функционират и клубове за пенсионера и инвалида като форма на 

социална интеграция и социална услуга в общността. 
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5.3.3 Култура и спорт 

5.3.3.1 Култура 

Културната дейност в общината е разностранна – читалищна, музейна, 

библиотечна, театрална, художествена. 

Културният календар на община Стралджа е разнообразен – честване на 

празници (8 ноември – празник на град Стралджа, кукерски празници, коледарска 

песен), фолклорни конкурси (фолклорен конкурс - надпяване „С песните на Вълкана 

Стоянова”), литературни вечери, тематични беседи, турнир по стрелба, организиране 

на общоселски празници, фолклорни събори (ежегоден народен събор „Мараш пее”), 

организиране на мероприятия за децата и др. Фолклорните ансамбли „Въжички” - град 

Стралджа, „Божур” - с. Чарда, „Златен клас” - с. Зимница участват активно в 

организирането на разнообразните общински мероприятия. От пенсионерския клуб и 

местното читалище в с. Джинот организират народен обичай – „Зажънване на първи 

сноп”, а група от с. Палаузово организира фолклорен празник - „На Великден по 

хората, на Гергьовден по сбората”, който е популярен и извън територията на 

общината. 

Основният вид и най-масово срещан обект за развитие на културни дейности в 

община Стралджа са читалищата. На територията на община Стралджа функионират 

21 читалища.  

   Таблица № 5.3.3.1.1 

Местоположение на обектите на културата – вид, капацитет 

Населено място Читалища Музеи Капацитет 
Физическо състояние 

 (добро, лошо) 

гр. Стралджа    1   добро 

гр. Стралджа 1  225 добро 

с. Александрово 1   50 добро 

с. Атолово 1   50 добро 

с. Богорово 1   50 добро 

с. Воденичане 1   180 добро 

с. Войника 1   170 добро 

с. Джинот 1   100 добро 

с. Зимница 1   200 добро 

с. Зимница   1   лошо 

с. Иречеково 1   180 добро 

с. Каменец 1   150 добро 

с. Лозенец 1   120 добро 

с. Люлин 1   50 добро 

с. Маленово 1   50 добро 

с. Недялско 1   100 добро 

с. Палаузово 1   50 добро 

с. Поляна  1   70 добро 

с. Първенец 1   60 добро 

с. Саранско 1   30 добро 

с. Тамарино 1   80 добро 

с. Чарда 1   80 добро 

Източник: Общ.Стралджа 
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В читалищата се развива самодейна културна дейност (музикална, танцова, 

фолклорна, образователно-просветна), разполагат с библиотечен фонд. Финансовите 

средства за издръжка на читалищата в общината обаче са недостатъчни.  

В град Стралджа се намира общинският музей, открит през 2007 година в 

сградата на бивш житарски склад, построен през 1893 година. През ноември 2009 

година е открита първата експозиция на музея. Музеят развива дейността си в диалог 

с музеи от съседни общини.  

В етнографския музей в село Зимница се помещават селскостопански инвентар, 

предмети на бита и накити и носии от миналото на село Зимница. Дейността на 

етнографския музей се подпомага от читалище „Възраждане” в с. Зимница. 

 Съществуват и малки етнографски сбирки, обособени към читалищата в селата 

Войника, Лозенец, Джинот, Каменец, Палаузово, Воденичане, Маленово, Поляна и 

Тамарино. Те издирват, изучават, опазват и представят културни ценности, природни 

образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел. 

 Политиката на общината и на читалищните настоятелства в областта на 

читалищната дейност е насочена към: 

– утвърждаване ролята на читалищата като културни институции и места за 

провеждане на културни мероприятия, съхраняващи и развиващи 

традиционните ценности на населението, взаимовръзка с миналото, с 

традициите, с културата; 

– подобряване на материалната база; 

– осигуряване на средства за поддръжката и нормалното функциониране на 

читалищните сгради и дейности; 

– стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно 

наследство, осигуряване на приемственост; 

– привличане и участие на младите хора в краеведческата дейност. 

5.3.3.2 Спорт 

Спортната инфраструктура е сравнително задоволителна, но е необходимо да 

бъдат реконструирани и обновени съоръженията Необходимо е търсене на частни 

инвестиции за подобряване на обектите на спорта. 

В община Стралджа има два спортни комплекси в град Стралджа и с. Зимница и 

стадиони в град Стралджа и селата Зимница, Войника, Воденичане, Каменец и 

Иречеково. В добро физическо състояние са стадионите в гр. Стралджа и с. Зимница, 

докато в другите населени места (Воденичане, Иречеково, Каменец и Войника) те са в 

лошо физическо състояние. Всички стадиони се използват целогодишно. 

Спортните обекти в общината, тяхното състояние, начин на ползване са 

представени в таблица 5.3.3.2.1. 
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         Таблица № 5.3.3.2.1 

Спортни обекти (вкл. в училища) 

Вид на 

обекта 

Населено 

място 

Начин на 

ползване по 

сезони 

Капацитет (площ; 

бр. места, леглова 

база) 

Физическо 

състояние 

(добро, лошо) 

Стадион гр. Стралджа Целогодишно 16дка, 250 места добро 

Стадион с. Зимница Целогодишно 9 дка, 60 места добро 

Стадион с. Воденичане Целогодишно 8 дка лошо 

Стадион с. Иречеково Целогодишно 8 дка лошо 

Стадион с. Каменец Целогодишно 8 дка лошо 

Стадион с. Войника Целогодишно 8 дка лошо 

Източник: Общ. Стралджа 

 

 

Спортният комплекс в СУ "П. Кр. Яворов" - Стралджа разполага със съвременна 

спортна зала, два плувни басейни с олимпийски размери, които не се използват 

целогодишно, поради високи разходи за горива..  

Конната база в гр. Стралджа е полумасивна, построена през 1978 г., в която са 

изградени 10 бокса за коне.  

В община Стралджа развиват дейност 8 спортни клуба: Клуб по спортна 

стрелба „Стралджа”, „Общински футболен клуб - Стралджа”, Клуб по конен спорт „Хан 

Аспарух - Стралджа”, „Футболен клуб Бенковски” - с. Зимница и др. Клубът по спортна 

стрелба участва в редица районни и републикански турнири и др.  
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Фиг. 5.3.3 Човешки ресурси и социална инфраструктура  

Източник: Общински план за развитие на община Стралдж 2014-2020 г. 
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5.4. Обитаване и жилищен фонд 

5.4.1. Обща характеристика и структура 

В община Стралджа към 2015 г. са изградени 7071 жилища с 470.3 хил.кв.м. 

полезна площ и 379.8 хил.кв.м. жилищна площ. 30% (2101 бр.) от жилищата в 

общината са изградени в общинския център – град Стралджа (табл. 5.4.1.1). 

Жилищния фонд е в сравнително добро състояние, като 72,6% са обитаеми, 

или 4886. 1848 сгради са необитаеми, а в общината има само една сграда за 

временно обитаване и 2 жилища за колективно обитаване. 

Таблица № 5.4.1.1 

Жилищен фонд към 31.12.2015 г. 

Община, 

населени места 

Жилищни 

сгради - 

брой 

Жилища 

- брой 

Полезна площ на жилищата - кв. м 

общо жилищна спомагателна 
площ на 

кухните 

Общ. Стралджа 6751 7071 470327 379838 69564 20925 

В гр. Стралджа 1764 2101 150708 118550 22203 9955 

В селата 4987 4970 319619 261288 47361 10970 

с. Александрово 163 163 9199 7100 2015 84 

с. Атолово 155 157 10043 6446 3319 278 

с. Богорово 105 100 5923 4619 883 421 

с. Воденичане 276 271 19257 16110 2177 970 

с. Войника 318 325 18742 15964 2492 286 

с. Джинот 201 201 13035 11500 1407 128 

с. Зимница 783 789 61444 48974 8514 3956 

с. Иречеково 368 369 19657 15986 3504 167 

с. Каменец 319 303 19960 16944 2367 649 

с. Леярово 53 53 3222 2814 334 74 

с. Лозенец 348 348 21710 16424 3946 1340 

с. Люлин 169 165 9285 7628 1378 279 

с. Маленово 215 215 13036 10983 1904 149 

с. Недялско 243 243 15065 13077 1875 113 

с. Палаузово 117 117 8742 7413 1103 226 

с. Поляна 201 202 11264 9053 1965 246 

с. Правдино 156 158 10632 8408 2015 209 

с. Първенец 264 253 14485 12398 1892 195 

с. Саранско 143 143 7780 6828 852 100 

с. Тамарино 182 188 11479 9936 1388 155 

с. Чарда 208 207 15659 12683 2031 945 

Източник: НСИ 

През последните години не се наблюдават съществени изменения в броя на 

жилищата в общината. Увеличението на жилищната и спомагателната площ е 

свързано с намалението на населението и главно на селското население. 

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища за 

периода 2011-2015 г. са представени в таблица № 5.4.1.2. 
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Таблица № 5.4.1.2 

Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в експлоатация 

новопостроени жилищни сгради и жилища 

Показатели 
Мерна 

единица 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради брой 6746 6747 6748 6749 6751 

По материал на външните стени на сградата 

   стомано-бетонни и 

панелни 
брой 51 52 53 54 56 

   тухлени брой 5993 5993 5993 5993 5993 

   други брой 702 702 702 702 702 

Жилища  брой 7064 7066 7067 7068 7071 

По брой на стаите 

   едностайни брой 296 296 296 296 296 

   двустайни брой 1480 1480 1480 1481 1481 

   тристайни брой 2457 2459 2459 2459 2461 

   четиристайни брой 1597 1597 1598 1598 1598 

   петстайни брой 549 549 549 549 549 

   с шест и повече стаи брой 685 685 685 685 686 

             

Полезна площ кв. м 469390 469532 469704 469786 470327 

   жилищна кв. м 379217 379299 379420 379462 379838 

  спомагателна кв. м 69360 69395 69431 69443 69564 

  площ на кухни кв. м 20813 20838 20853 20881 20925 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  брой  - 1 1 1 2 

Жилища  брой  - 2 1 1 3 

Полезна площ  кв. м  - 142 172 82 541 

   в т.ч. жилищна  кв. м  - 82 121 42 376 

Източник: НСИ  

От таблицата се вижда, че новопостроените жилищни сгради и жилища за 

периода (2011-2015 г.) са общо 5 жилищни сгради, 7 жилища. През 2016 г. въведено в 

експлоатация новопостроено жилище е 1 бр. в с. Чарда. 

На човек от населението в общината се пада 31.3 кв.м. жилищна площ и 5.7 

кв.м. – спомагателна площ (фиг. 5.4.1.1). Общата полезната площ на едно жилище е 

38.7 кв.м. В град Стралджа стойностите на показателите отнесени към населението – 

„полезна площа на човек от населението”, „жилищна и спомагателна площ на човек от 

населението” са по-ниски в сравнение с тези в селата, поради по-голямата численост 

на населението в града и намалението на числеността на селското население. 

Жилищната площ на човек от населението в град Стралджа е 26.6 кв.м., а 

спомагателната площ в града на човек от населението е 3.9, докато за селата 

площите на тези показатели са съответно 40.3 кв.м. и 7.3 кв.м. 
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Фиг. № 5.4.1.1 

 

Обитаваните жилища в общината са 72.6% (средно за област Ямбол 72.4% от 

жилищата са обитавани).  

         Фиг. № 5.4.1.2 

 

По-висок е делът на обитаваните жилища в град Стралджа – 81.8%, докато в 

селата те са 69.3%. С по-висок дял на обитаваните жилища са населените места 

Зимница, Иречеково, Лозенец, Недялско и др., докато малките населени места, които 

са с големи демографски загуби са и с по-нисък дял на обитаваните жилища (фиг. 

5.4.1.2).  

Домакинствата в община Стралджа наброяват 5068. В град Стралджа живеят 

36.3% от домакинствата. Средната численост на едно домакинство е 2.5, в т.ч. в гр. 

Стралджа  – 3.1, в селата – 2.2 (табл. 5.4.1.3). С най-нисък брой членове в едно 

домакинство са много малките населени места (Богорово – 1.4, Леярово – 1.5), а с 
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най-висок – Стралджа (3.1) и Лозенец (3.0). 33.3% от домакинствата в община 

Стралджа се състоят от едно лице (30.7% за област Ямбол). 44.3% от домакинствата 

в общината са образувани от две и три лица (50.9% за област Ямбол). Многочленните 

домакинства с четири и повече лица са 22.4% от всички домакинства в общината 

(18.4% за обл. Ямбол).  

     Таблица № 5.4.1.3 

Домакинства и семейства по населени места 

Населени места Домакинства Семейства 

  брой 
лица в 
домакинствата 

среден брой 
членове в 
едно 
домакинство 

брой 
лица в 
семействата 

среден брой 
членове в 
едно 
семейство 

Общ. Стралджа 5068 12608 2.5 3525 9975 2.8 

Гр. Стралджа 1839 5614 3.1 1565 4767 3.0 

Села 3229 6994 2.2 1960 5208 2.7 

с.Александрово 80 177 2.2 46 132 2.9 

с.Атолово 91 199 2.2 47 137 2.9 

с.Богорово 55 85 1.5 22 47 2.1 

с.Воденичане 188 404 2.1 121 304 2.5 

с.Войника 192 388 2.0 104 268 2.6 

с.Джинот 137 275 2.0 82 197 2.4 

с.Зимница 681 1795 2.6 522 1519 2.9 

с.Иречеково 241 455 1.9 129 316 2.4 

с.Каменец 201 425 2.1 121 308 2.5 

с.Леярово 27 37 1.4 8 16 2.0 

с.Лозенец 207 614 3.0 169 525 3.1 

с.Люлин 110 183 1.7 50 115 2.3 

с.Маленово 116 243 2.1 59 160 2.7 

с.Недялско 143 280 2.0 74 190 2.6 

с.Палаузово 77 142 1.8 41 95 2.3 

с.Поляна 148 252 1.7 69 155 2.2 

с.Правдино 81 128 1.6 36 77 2.1 

с.Първенец 148 268 1.8 82 186 2.3 

с.Саранско 68 138 2.0 36 100 2.8 

с.Тамарино 109 218 2.0 58 146 2.5 

с.Чарда 129 288 2.2 84 215 2.6 

Обл. Ямбол 54525 130121 2.4 38558 104370 2.7 

Източник: НСИ, област Ямбол. Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011 г. 

 

 Семействата, които живеят в община Стралджа наброяват 3525. Средният брой 

членове в едно семейство е 2.8 (за обл. Ямбол – 2.7, за страната – 2.7). 69% от 

семействата в община Стралджа имат юридически брак, а 19% живеят в съжителство 

без брак. 12% от семействата се състоят от 1 родител (в повечето случаи майка) с 

дете/деца. 

5.4.2. Жилищни сгради по години на построяване 

 Повече от 1/3 от жилищния фонд (жилища) в общината е изграден в периода 

1946-1960 г. (34.7%) (табл. 5.4.2.1, фиг. 5.4.2.1). Преди 1946 г. са изградени 15.9% от 

жилищата в общината. Годините от втората половина на 20 в. (1960-1990) са с най-

висок дял на построени жилища – близо половината от жилищата са построени през 
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тези години – 43.3%. Възпроизводството на жилищата след началото на прехода 

(1990-2000 г.) е значително по-малко (4.1%) в сравнение с предходните периоди. След 

2000 г., към фонда са добавени 2.0%.  

 За град Стралджа е характерно, че за периода 1946-1960 г. са изградени 24.8% 

от жилищата, а основно жилищата са изградени през 1960-1990 г. – 59.9%. Преди 

1946 г. са изградени само 6.4% от жилищата. През последното десетилетие на 

миналия век (1990-2000 г.) са изградени 6.1% от жилищата в града, а след 2000 г. – 

2.8%.  

 В селата ситуацията е по-различна, т.е жилищният фонд е по-стар - 38.9% от 

жилищата са изградени за периода 1946-1960 г., а 19.9% - преди 1946 г., т.е. повече от 

половината от жилищата (58.8%) в селата са изградени до 1960 г. В периода 1960-

1990 г. са изградени 36.4%, 3.3% през 1990-2000 г. и 1.5% от жилищата в селата са 

изградени след 2000 г.  

        Таблица № 5.4.2.1 

Жилища към 31.12.2015 г. по периоди на построяване 

    Периоди на построяване 

  
Жилища 

- общо 

до 

1918 г. 

1919 - 

1945 г. 

1946 - 

1960 г. 

1961 - 

1970 г. 

1971 - 

1980 г. 

1981 - 

1990 г. 

1991 - 

2000 г. 

2001 - 

 2010 г. 

от 2011 

г. 

  Брой 

Общ. Стралджа 7071 120 1005 2451 1509 742 816 292 129 7 

В гр. Стралджа 2101 15 120 520 525 353 381 128 57 2 

В селата 4970 105 885 1931 984 389 435 164 72 5 

  Относителен дял - % 

Общ. Стралджа 100.0 1.7 14.2 34.7 21.3 10.5 11.5 4.1 1.9 0.1 

В гр. Стралджа 100.0 0.7 5.7 24.8 25.0 16.8 18.1 6.1 2.7 0.1 

В селата 100.0 2.1 17.8 38.9 19.8 7.8 8.8 3.3 1.4 0.1 

Източник: НСИ 

Фиг. № 5.4.2.1 

 

Източник: НСИ 
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5.4.3. Жилищни сгради по брой на етажите 

Повечето от жилищните сгради в общината са едноетажни (4588 бр. – 64.9%) и 

двуетажни (2203 бр. – 31.2%). За сравнение средно за област Ямбол едноетажните 

жилищни сгради са 35.5%, а двуетажните – 24.4%, което се дължи на по-високата 

етажност на сградите в областния център. Триетажните жилищни сгради в общината 

са 0.4%, четириетажните – 2.0%, пететажните – 1.1% и шест и повече етажните – 

0.5%.  В град Стралджа едноетажните жилищни сгради са 63.8%, а двуетажните – 

23.5%. Три-, четири- и пететажните жилищни сгради съставляват съответно 0.6%, 

6.6% и 3.6%, а най-високите шест етажни – 1.8%. 

В селата близо 2/3 (65.3%) от жилищните сгради са едноетажни. Двуетажните 

жилищни сгради също са със значителен дял (34.4%). Останалите жилищни сгради в 

селата (0.3%) са триетажни (табл. 5.4.3.1). 
         Таблица № 5.4.3.1 

Жилища към 31.12.2015 г. по етажност на сградите 

    Етажност на сградите 

  
Жилища 

- общо 

едно- 

етажни 

дву- 

етажни 

три- 

етажни 

четири- 

етажни 

пет- 

етажни 

шест 

етажни 

седем 

етажни 

осем 

етажни 

девет- 

етажни 

десет-и 

повече 

  Брой 

Общ.Стралджа 7071 4588 2203 27 139 76 38 0 0 0 0 

В гр. Стралджа 2101 1341 494 13 139 76 38 0 0 0 0 

В селата 4970 3247 1709 14 0 0 0 0 0 0 0 

  Относителен дял - % 

Общ.Стралджа 100.0 64.8 31.2 0.4 2.0 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

В гр. Стралджа 100.0 63.8 23.5 0.7 6.6 3.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

В селата 100.0 65.3 34.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Източник: НСИ 

5.4.4. Структура на жилищата по форма на собственост 

Данните от таблица 5.4.4.1 показват, че 98.8% от жилищата в общината са 

частни на физически лица. За отбелязване е, че преобладаващата част от жилищата 

в област Ямбол и в страната също са частни на физически лица – съответно 97.7% за 

област Ямбол и 96.2% средно за страната.  

   Таблица № 5.4.4.1 

Жилища към 31.12.2015 г. по форма на собственост 

  
Жилища 

- общо 

Държавни 

или 

общински 

Частни на 

юридическо 

лице 

Частни на 

физическо 

лице 

  Брой 

Общ. Стралджа 7071 40 44 6987 

В гр. Стралджа 2101 18 8 2075 

В селата 4970 22 36 4912 

  Относителен дял - % 

Общ. Стралджа 100.0 0.6 0.6 98.8 

В гр. Стралджа 100.0 0.9 0.4 98.7 

В селата 100.0 0.4 0.7 98.9 
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5.4.5. Структура на жилищните сгради според конструкцията 

По вида на конструкцията, жилищният фонд към 2015 г. е представен в четири 

обобщени категории – панелни, стоманобетонни, тухлени и други. Панелните жилища 

са 2.3% (162 бр.), по-голямата част от тях (142 бр.) са изградени в град Стралджа. 

Стоманобетонните са 0.4% (25 бр.). Категорията „тухлени” са най-масовият вид сгради 

(86.6%) от всички жилищни сгради, като техният дял е по-висок в селата – 89.1%, а в 

гр. Стралджа той е 80.7% от жилищните сгради в града. С друг вид конструкция са 

10.7% от жилищните сгради в общината, в т.ч. в град Стралджа техният дял е 12.2%, а 

в селата – 10.1%. Жилищата с друг вид конструкция като абсолютен брой са най-много 

в Стралджа, Поляна и Атолово (от всички жилища в тези населени места), а като 

относителен дял - в Атолово, Поляна, Александрово, Воденичане, Лозенец. 

        Таблица № 5.4.5.1 

Жилища по конструкция към 31.12.2015 г., брой 

Община, населени 

места 

Жилища 

- общо 
Панелни Стоманобетонни Тухлени Други 

Общ. Стралджа 7071 162 25 6122 762 

В гр. Стралджа 2101 142 7 1696 256 

В селата 4970 20 18 4426 506 

с. Александрово 163 - - 117 46 

с. Атолово 157 - - 60 97 

с. Богорово 100 1 1 96 2 

с. Воденичане 271 1 2 222 46 

с. Войника 325 2 - 314 9 

с. Джинот 201 2 2 197 - 

с. Зимница 789 5 4 752 28 

с. Иречеково 369 1 - 355 13 

с. Каменец 303 - 2 291 10 

с. Леярово 53 1 - 50 2 

с. Лозенец 348 3 - 288 57 

с. Люлин 165 1 - 161 3 

с. Маленово 215 1 - 195 19 

с. Недялско 243 - 1 230 12 

с. Палаузово 117 - - 101 16 

с. Поляна 202 - 3 94 105 

с. Правдино 158 1 - 136 21 

с. Първенец 253 1 2 246 4 

с. Саранско 143 - - 139 4 

с. Тамарино 188 - - 181 7 

с. Чарда 207 - 1 201 5 

Източник: НСИ 

5.4.4. Структура на жилищата по форма на собственост 

Важността на структурата на жилищния фонд по стайност се определя от 

съответствието между структурата на обитателите и пазарното търсене. От общия 

брой на жилищата в общината повече от половината  (55.7%) са двустайни и 
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тристайни, което дава косвена информация за предпочитанията и възможностите на 

сегашните им обитатели. Четиристайните жилища в общината също са с висок дял, 

като съставляват 22.6% от общия им брой. 

      Фиг. № 5.4.6.1 

 

Източник: НСИ 

На 1000 човека от населението в община Стралджа се падат 582 жилища 

(2015 г.) (579 за област Ямбол и 550 за страната), в т.ч. за град Стралджа – 371, а за 

селата 767, но част от жилищата в селата са необитаеми.  

Средно в едно жилище в община Стралджа живеят 1.7 души, в т.ч. в гр. 

Стралджа 2.7, в селата – 1.3. За сравнение за област Ямбол стойностите на 

показателя са съответно 1.7 общо за областта, за градовете на областта – 2.0, за 

селата  – 1.3, а за страната – 1.8 общо, 2.0  – за градовете и 1.5 – за селата.  

 

5.4.7. Благоустроеност на жилищата 

В Община Стралджа жилищата в града са сравнително благоустроени. Над 95% 

от жилищата в града притежават стандартните елементи – електричество и вода.  
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       Таблица № 5.4.7.1 

Жилища към 31.12.2014 г. по благоустроеност 

    Благоустроеност 

  
Жилища 

общо 

ел. ток, водопровод, 

канализация, 

централно, местно 

отопление 

ел. ток, 

водопровод, 

канализация 

ел. ток, 

водопровод 

ел. 

ток 

водопровод, 

канализация 
водопровод 

без 

благоустр. 

  Брой 

Общ.Стралджа 7068 425 5528 793 295 0 0 27 

В гр. Стралджа 2101 243 1635 123 89 0 0 11 

В селата 4967 182 3893 670 206 0 0 16 

Обл. Ямбол 71675 10821 52621 5429 2627 1 1 175 

В градовете 43399 9246 32837 575 695 0 0 46 

В селата 28276 1575 19784 4854 1932 1 1 129 

  Относителен дял - % 

Общ.Стралджа 100.0 6.0 78.2 11.2 4.2 0.0 0.0 0.4 

В гр. Стралджа 100.0 11.6 77.8 5.9 4.2 0.0 0.0 0.5 

В селата 100.0 3.7 78.4 13.5 4.1 0.0 0.0 0.3 

Обл. Ямбол 100.0 15.1 73.4 7.6 3.7 0.0 0.0 0.2 

В градовете 100.0 21.3 75.7 1.3 1.6 0.0 0.0 0.1 

В селата 100.0 5.6 70.0 17.2 6.8 0.0 0.0 0.4 

Източник: НСИ 
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Статистическите данни показват, че: 78.2% от жилищата в общината имат като 

съвкупност електрически ток, водопровод, канализация (частично изградена); 6.0% 

имат като съвкупност електрически ток, водопровод, канализация, централно/местно 

отопление; 11.2% имат само ел.ток и водопровод; 4.2% – само ел.ток; без 

благоустроеност са 0.4% от жилищата в общината (табл. 5.4.7.1). 

Жилищата според наличието на водопровод са представени в табл. 5.4.7.2. Над 

2/3 от жилищата в общината имат водопровод вътре в жилището (70.1%), в това число 

76.9% от жилищата в град Стралджа и 67.2% от жилищата в селата. 25.6% от 

жилищата в общината имат водопровод, но извън жилището, а само 4.2% нямат 

водопровод. В град Стралджа с водопровод извън жилището са 18.6% от жилищата, 

4.5% нямат водопровод. В селата с водопровод извън жилището са 28.6% от 

жилищата, а 4.2% нямат водопровод. С висок дял на жилища, които имат водопровод 

вътре в жилището са селата Чарда, Александрово, Зимница, Люлин, Леярово, 

Каменец, Маленово, Поляна. С близо половината жилища с водопровод извън 

жилището са селата Правдино, Богорово, Лозенец, Недялско. Без водопровод са най-

голям дял жилища в селата Тамарино (27.7%) и Атолово (15.0%). 

        Таблица № 5.4.7.2 

Жилища според наличието на водопровод към 1.02.2011 година(Брой) 

Община, населени 

места 
Общо 

Има водопровод, 

вътре в жилището 

Има водопровод, 

извън жилището 

Няма 

водопровод 

Общ. Стралджа 7064 4950 1810 304 

В гр. Стралджа 2099 1614 390 95 

В селата 4965 3336 1420 209 

с. Александрово 163 140 15 8 

с. Атолово 157 80 53 24 

с. Богорово 100 44 51 5 

с. Воденичане 270 169 98 3 

с. Войника 325 220 97 8 

с. Джинот 200 119 75 6 

с. Зимница 788 609 138 41 

с. Иречеково 369 218 142 9 

с. Каменец 303 218 75 10 

с. Леярово 53 41 12 - 

с. Лозенец 348 193 152 3 

с. Люлин 165 154 11 - 

с. Маленово 215 158 56 1 

с. Недялско 243 125 117 1 

с. Палаузово 117 75 36 6 

с. Поляна 200 140 49 11 

с. Правдино 158 63 93 2 

с. Първенец 253 153 98 2 

с. Саранско 143 98 36 9 

с. Тамарино 188 121 15 52 

с. Чарда 207 198 1 8 

Източник: НСИ 
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По отношение на канализацията на жилищата от табл. 5.4.7.3 се вижда, че по-

голямата част от жилищата в общината (близо 2/3) са свързани с попивна яма. 

Свързани с обществена канализация са 10% от жилищата в общината, в т.ч. 15% в 

град Стралджа и 8% в селата.  

Най-много жилища, свързани с обществена канализация, са в гр.Стралджа и 

с. Зимница. 

Жилища, които нямат канализация, са с най-висок относителен дял в селата 

Поляна, Атолово, Александрово, Тамарино. 

         Таблица № 5.4.7.3 

Жилища според наличието на канализация към 1.02.2011 година (Брой) 

Община, 

населени места 
Общо 

Свързана с 

обществена 

канализация 

Свързана 

с 

изгребна 

яма 

Свързана със 

септична яма 

или друго 

пречиствателно 

съоръжение 

Свързана 

с 

попивна 

яма 

Няма 

канализация 

Общ. Стралджа 7064 681 196 602 4470 1115 

гр. Стралджа 2099 311 79 399 1087 223 

В селата 4965 370 117 203 3383 892 

с. Александрово 163 - 1 3 66 93 

с. Атолово 157 3 1 2 42 109 

с. Богорово 100 1 2 53 38 6 

с. Воденичане 270 7 4 11 244 4 

с. Войника 325 4 42 11 255 13 

с. Джинот 200 5 2 6 158 29 

с. Зимница 788 257 21 7 388 115 

с. Иречеково 369 34 1 2 296 36 

с. Каменец 303 21 - 3 255 24 

с. Леярово 53 1 - - 52 - 

с. Лозенец 348 4 11 6 311 16 

с. Люлин 165 4 - 16 125 20 

с. Маленово 215 2 5 49 79 80 

с. Недялско 243 3 3 3 230 4 

с. Палаузово 117 1 - 1 103 12 

с. Поляна 200 5 2 8 3 182 

с. Правдино 158 - 1 1 153 3 

с. Първенец 253 11 18 12 190 22 

с. Саранско 143 1 - - 124 18 

с. Тамарино 188 - - 1 91 96 

с. Чарда 207 6 3 8 180 10 

Източник: НСИ 

Данните от анкетните карти показват, че достъпът до интернет и покритието с 

мрежа на мобилните оператори не във всички населени места е всеобхватно.  
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6. ПРОГНОЗА ЗА УСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ И 

ОБЩА СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА 

6.4. Прогнози за демографско и социално-икономическо развитие 

6.4.1. Прогноза за демографско развитие 

Основните документи, които са съобразени при разработването на прогнозата 

на населението на общината са:  

– Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 

България (2012 г.-2030 г.);  

– Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; 

– Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г.;  

– Национална стратегия в областта на миграцията (2011-2020); 

– Прогнози на НСИ за населението на страната;  

– Общински план за развитие на община Стралджа 2014-2020 г.; Секторни 

стратегии 

– както и реалната демографска ситуация в общината.  

В условията на демографски преход, от режим на нарастване на населението 

към режим на намаляване и остаряване, стратегията за демографско развитие е 

изградена върху концепцията за баланс на населението, при която водеща е идеята за 

повишаване качеството на живот. 

Направеният анализ на състоянието и тенденциите в демографското развитие 

на общината и населените места очертава някои основни черти, които определят 

насоките в развитието на населението през прогнозния период: 

Първата група от демографските проблеми е свързана с процесите на 

раждаемост, смъртност и миграция на населението: 

 забавяне на процесите на нарастване на раждаемостта, поради застаряване 

на населението и намаляване на броя на жените във фертилна възраст, 

най-вече в селата; 

 запазване на високата обща смъртност; 

 променящ се семеен модел с увеличаващо се предпочитание към 

съжителство без брак; 

 емиграция предимно на млади хора и семейства в активна репродуктивна и 

трудоспособна възраст; 

 запазване на териториалните различия в демографското развитие на 

населените места: с най-благоприятни параметри се характеризира 

общинският център и по-големите села, малките населени места са с 

нарушени демографски параметри. 

Според прогнозните разчети равнището на раждаемост ще остане под 

необходимото за разширено възпроизводство на населението. В резултат на това, 

въпреки предвижданото увеличаване на средната продължителност на живот, ще се 
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запазят сравнително ниските нива на естествено възпроизводство. Дори положителен 

миграционен прираст трудно може да компенсира негативното развитие на 

естествените възпроизводствени процеси. В този смисъл основното реалистично 

решение на посочената група проблеми е забавяне на негативното развитие на 

демографските процеси, след което да се постигне стабилизирането им в населените 

места на общината. 

Втората група от проблеми е свързана с качествените параметри на 

възпроизводството на населението: 

 остаряване на населението и намаляване на броя на населението в активна 

трудоспособна възраст; 

 състоянието на репродуктивното здраве сред част от ромския етнос е 

незадоволително; 

 в образователната структура на населението на общината 

нискообразованите млади хора са предимно сред ромската етническа 

общност. 

Повишаването на качествените параметри на възпроизводството на 

населението е основна компонента в прогнозата за демографско развитие на 

общината. 

В съответствие с действащите нормативни изисквания за изработване на ОУП 

(ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ) и на Задание за изработване на проект за ОУП на 

община Стралджа, се изработва тривариантна прогноза за част „Демография“. 

Отчитайки степента на влияние на факторите със стимулиращ и със задържащ 

ефект се предлагат следните варианти на прогнозата в съответствие с прогнозния 

срок за действие на ОУП на община Стралджа: 

 Умерено песимистичен вариант 

 Реалистичен вариант 

 Оптимистичен вариант 

Като цяло, прогнозите и по трите варианта са с хипотезен характер и отчитат 

сегашната динамика на естествен и механичен прираст и очакваните тенденции в 

раждаемостта, смъртността, а така също и предвижданията за фертилността на 

жените, заселванията и изселванията.  

При прогнозиране на демографското развитие на община Стралджа се 

използват утвърдените демографски методи за прогнозиране. Тези чисто демографски 

методи на прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и на фактори с 

изразен социално-икономически характер. 

И при трите варианта на демографската прогноза се залага основно 

въздействие да имат благоприятните фактори за развитие на населението. 

Тяхното влияние е с различна степен на проявление при отделните варианти. Важно 

уточнение, което следва да се има предвид при демографската прогноза на община 

Стралджа, е, че тя е съобразена с тенденциите в очакваното развитие на населението, 

заложени в демографските прогнози за страната и за област Ямбол, изработени от 

Националния статистически институт. 
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Тези тенденции, заложени като ориентир в демографската прогноза, са 

съобразени с досегашните тенденции в развитието на населението на община 

Стралджа в изминалия 7 годишен период 2007-2014 г. – обект на изследване и оценка. 

6.4.1.1 Прогноза за броя на населението в община Стралджа 

В основата на прогнозните разчети за броя на населението, както и за неговата 

възрастова структура, се залагат предвижданията за: 

– повъзрастовата раждаемост (със съответните натрупвания във времевите 

етапи на прогнозния период);  

– повъзрастовата смъртност на населението, свързана с процесите на 

застаряването на населението и влиянието на социално-значимите 

заболявания на населението;  

– миграцията на населението.  

В съответствие с възприетия методически подход, прогнозните разчети за 

демографското развитие на община Стралджа до 2035 г. се предлагат по 

определените гри варианта, а именно: 

 Песимистичен вариант, базиран на очакваното влияние на фактори, 

свързани с относително неблагоприятно развитие на социално-

икономическата сфера в общината, влошаване на демографските процеси и 

преобладаване на задържащите фактори за развитие на демографските 

процеси;  

 Реалистичен, при който е заложено запазване на тенденциите от 

досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно 

развитие на община Стралджа, но при благоприятно неутрализиране на 

част от задържащите фактори; 

 Оптимистичен вариант, основаващ се на влияние на фактори, които ще 

оказват относително благоприятно въздействие върху демографските 

процеси (основно на очаквано по-благоприятно развитие на механичното 

движение и ограничаване на отрицателното естествено движение на 

населението) и на икономиката и социалната инфраструктура. 

Важна особеност на демографската прогноза за община Стралджа (и по трите 

варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за 

числовите величини на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени 

в детеродна възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. Причината за 

това е, че в прогнозния период няма обективни основания да се счита, че в 

контингента жени във фертилна възраст ще настъпят съществени промени.  

Характерно за община Стралджа е, че делът на фертилните контингенти 

(16.9%, 2055 жени във възрастовата група 15-49 г.), отрицателният естествен прираст 

(-6.0‰ – 2016 г.) и фертилността, която е под 2.1, т.е. под границата на заместване на 

поколенията, са сходни със средните параметри за страната по отношение на 

естественото възпроизводство и по-неблагоприятни по отношение на фертилните 

контингенти (21.8% фертилни контингенти и -6.0‰ естествен прираст за страната; 

19.2% фертилни контингенти и -7.6‰ естествен прираст за областта).  
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По населени места се наблюдават различия. Очертават се няколко групи 

населени места в общината: 

 с фертилни контингенти над средното ниво за общината е град Стралджа 

(1149 жени в детеродна възраст от 15 до 49 г. – 20.3% от населението на 

града); 

 с фертилни контингенти 15-20% от населението на съответното населено 

място – Лозенец, Зимница, Маленово, Александрово, Чарда, Атолово; 

 с фертилни контингенти 10-15% от населението на съответните населени 

места – Каменец, Воденичане, Иречеково, Войника, Джинот, Първенец, 

Тамарино, Саранско; 

 с фертилни контингенти под 10% от населението на съответните населени 

места – Правдино, Леярово, Богорово, Поляна, Палаузово, Недялско, 

Люлин, сред които с най-нисък дял са много малките населени места – 

Богорово, Леярово, Правдино.  

Прогнозата на населението по варианти (песимистичен и реалистичен) е 

представена в таблица 6.4.1.1.1. 

Таблица № 6.4.1.1.1 

Прогноза за броя на населението в община Стралджа по периоди  (по варианти 

на прогнозата) 

Община Стралджа Година 
Брой 

население 

  2016 г. 12014 

Умерено 

песимистичен 

2020 г. 11950 

2025 г. 11660 

2035 г. 11180 

Реалистичен 

2020 г. 12000 

2025 г. 11920 

2035 г. 11830 

Оптимистичен 

2020 г. 12000 

2025 г. 12100 

2035 г. 12050 

 

При умерено песимистичния вариант се очаква населението на общината 

да продължи постепенно да намалява с по-малък интензитет, като към края на 

прогнозния период (2035 г.) да достигне 11180 д. По-нататъшното намаляване и 

остаряване на населението е резултат от продължителното действие на общи и 

специфични тенденции, предвид реалната възрастова структура, намаления брой на 

жените във фертилна възраст и отрицателното естествено възпроизводство. 

Социално-икономическите промени през последните 2 десетилетия също допринесоха 

за неблагоприятните процеси във възпроизводството на населението.  
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 При реалистичния вариант се предвижда запазване числеността на 

населението и неголямо намаление (11830 д. – 2035 г.) с подкрепа на нето-миграцията 

в резултат на приемане на постоянно местожителство на хора на средна и по-

напреднала възраст с предпочитания към местните условия на живот. С натрупването 

на положителни въздействия и подобряването на средата за живот може да се очаква, 

че демографските процеси ще се стабилизират. Освен това се отчита етническата 

структура на населението и високия дял на цигански етнос, чието възпроизводство се 

характеризира с положителен пирраст.  

При оптимистичния вариант е заложено запазване на броя на населението 

(12050 д. – 2035 г.), обусловено предимно от социално-икономическото развитие, 

забавяне на негативните демографски процеси и механичен прираст с неголям 

интензитет главно на контингенти в трудоспособна и надтрудоспособна възраст. 

Търсенето на решения на демографските проблеми на всички нива е свързано със 

системата на образование,  икономическото развитие и заетостта.  

Върху стабилизирането на демографската структура, може да се въздейства 

чрез създаване на нови възможности за заетост, предоставяне на достатъчно и 

качествени социални и културни услуги, и подобряване на средата за живеене и отдих.  

6.4.1.2 Прогноза на населението по възрастови групи 

Процесът на застаряване на населението на общината ще продължи и в 

перспектива. Поради по-добро демографско развитие, този процес ще бъде по-слабо 

изразен в град Стралджа, където ще запази характера си относително по-

благоприятната възрастова структура. Много малките населени места се 

характеризират с намалени контингенти в трудоспособна възраст. В перспектива те се 

очертават с влошена възрастова структура. 

Прогнозните разчети за основните възрастови групи в община Стралджа са 

следните: 

      Таблица № 6.4.1.2.1 

Прогноза на населението по възрастови групи - 2016-2035 г. 

Варианти на 

прогнозата 

Общ 

брой 

Под 

трудоспо-

собна 

възраст 

В 

трудоспо-

собна 

възраст 

Над 

трудоспо-

собна 

възраст 

% 

Под 

трудоспо 

-собна 

възраст 

В 

трудоспо 

-собна 

възраст 

Над 

трудоспо 

-собна 

възраст 

2016 12014 2378 6178 3458 100.00% 19.79% 51.42% 28.78% 

Умерено 

песимистичен 11180 2208 5744 3228 100.00% 19.75% 51.38% 28.87% 

Реалистичен 11830 2338 6080 3412 100.00% 19.76% 51.39% 28.84% 

Оптимистичен 12050 2270 6190 3590 100.00% 18.84% 51.37% 29.79% 

 

Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението по 

реалистичния вариант на прогнозата за община Стралджа се основават на хипотезата, 

че броят на населението по възрастови групи ще намалее леко на фона на общото 

намаление (таблица 6.4.1.2.1). Този вариант на възрастовата структура се очертава 

като възможен в най-висока степен като се базира на сегашното състояние на 
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естественото и механично движение на населението, което ще продължи да оказва 

влияние и през следващите години, особено при превес на благоприятните фактори. 

Освен това, при прогнозиране броя на населението в трудоспособна възраст се залага 

и на очакваната промяна на възрастта за пенсиониране през този период. 

За целите на образователната инфраструктура и за планирането на 

потребността от детски заведения и училища, както и за тяхната териториална 

локализация, се представят и прогнозни разчети за специфичните възрастови групи, 

които за прогнозния период не се очертава да имат съществени изменения (табл. 

6.4.1.2.2).  

Таблица № 6.4.1.2.2 

Прогноза за броя на населението по основни възрастови групи в община Стралджа 

- 2016-2035 г. (по варианти на прогнозата) 

    Варианти 

    

Умерено 

песимистичен Реалистичен Оптимистичен 

  

2016 

г. 

2020 

г. 2025 г. 2035 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

2020 

г. 2025 г. 2035 г. 

Общо 12014 11950 11660 11180 12000 11920 11830 12000 12100 12050 

0-14 г. 2242 2230 2172 2075 2238 2223 2205 2240 2276 2332 

15-64 г. 6714 6678 6516 6245 6707 6660 6610 6706 6820 6988 

65+ 3058 3042 2972 2860 3055 3037 3015 3054 3104 3180 

0-2 г. 483 480 468 445 438 480 474 482 490 502 

3-6 г. 559 556 540 515 505 553 548 560 570 582 

7-14 г. 1200 1194 1164 1115 1095 1190 1183 1198 1216 1248 

15-18 г. 525 522 507 484 476 520 515 524 533 548 

 

6.4.1.3. Прогноза за населението по населени места 

За целите на ОУП демографската прогноза е диференцирана по населени 

места (таблица 6.4.1.3.1).  

       Таблица № 6.4.1.3.1 

Прогноза на населението по населени места в община Стралджа  2016-2035 

г. (Реалистичен вариант) 

Населени места 2016 г. 2025 г. 2035 г. 

Общ. Стралджа 12014 11920 11830 

Гр. Стралджа 5688 5700 5750 

Села 6326 6220 6080 

с.Александрово 144 140 135 

с.Атолово 183 180 172 

с.Богорово 70 66 63 
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Населени места 2016 г. 2025 г. 2035 г. 

с.Воденичане 379 372 365 

с.Войника 306 300 286 

с.Джинот 248 245 238 

с.Зимница 1688 1674 1658 

с.Иречеково 398 390 382 

с.Каменец 372 365 358 

с.Леярово 30 28 25 

с.Лозенец 614 610 606 

с.Люлин 170 166 158 

с.Маленово 275 270 262 

с.Недялско 216 210 204 

с.Палаузово 111 107 102 

с.Поляна 201 197 193 

с.Правдино 105 103 100 

с.Първенец 238 232 224 

с.Саранско 120 117 113 

с.Тамарино 202 198 192 

с.Чарда 256 250 244 

 

От таблицата се вижда, че за перспективния период не се очертават 

съществени изменения и териториално преразпределение на населението в 

отделните населени места, поради голямата инерционност на демографските процеси.  

По отношение на естествените възпроизводствени процеси може да се 

отбележи, че почти всички генерации живородени момичета, които ще формират 

фертилните контингенти до 2020 г., са вече родени и числеността им е известна. 

Около половината от тях също са родени, включващи се в състава до 2035 г. При това 

положение оценките за очакваната численост на най-фертилната група на фертилния 

контингент на населението на общината и населените места са валидни в много 

голяма вероятност. Различията между отделните варианти и параметрите на 

възпроизводство са в зависимост от множество други фактори, в т. ч. от 

миграционните процеси, фертилността и социално-икономическото развитие. 

6.4.1.4. Прогноза за икономически активното население  

В основата на прогнозните разчети за икономически активното население на 

общината се залагат прогнозите за очаквания брой на населението и прогнозните 

предвиждания за коефициентите на заетост и безработица. 

Следва да се отбележи, че община Стралджа се характеризира  с коефициент 

на икономическа активност 44.3% (2016 г.), като броят на икономически активните лица 

е 4328 души. За сравнение за страната стойностите на показателя са съответно 53.8% 

(икономически активни лица от населението на 15 и повече години) и 46.2% 

(икономически неактивни лица), а за област Ямбол – 53.5 и 46.5%.  
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През 2016 г. икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 

15 и повече навършени години в община Стралджа са 5444, или 55.7% от населението 

на тази възраст. Част от тях се отнасят към групата на „обезкуражените лица”. 

Обезкуражените лица са част от населението извън работната сила, които в условията 

на икономическо развитие и подобрена ситуация на пазара на труда могат отново да 

започнат да търсят активно работа. Активното поведение на пазара на труда на тези 

хора зависи от комплекс от фактори – икономическа ситуация, предлагане на труд, 

осигурителна и данъчна тежест, адекватна политика за активиране и др. 

Неактивните лица са потенциал за увеличаване на предлагането на труд. 

Активирането на продължително безработните и на неактивните лица е важен 

приоритет на политиката на пазара на труда и се обуславя, както от необходимостта 

от увеличаване на работната сила за икономическото развитие, така и от гледна точка 

на социалното включване.  

Една от групите, към които през следващите години следва да се провежда 

активната политика на пазара на труда, е приоритетно насочена към групата на 

неактивните лица. Предвижда се действията да се насочат и към безработните лица от 

ромски произход, които са с ниско образование и без квалификация, не са активни на 

пазара на труда, защото са с ниска или без пригодност за заетост и считат, че не могат 

да се реализират на пазара на труда.  

 Таблица № 6.4.1.4.1 

Прогноза за броя на икономически активното население на община 

Стралджа по варианти на демографската прогноза за периода 2016 - 2035 г. 

Показатели / варианти 

  Прогнозна стойност към: 

2016 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

състояние прогноза прогноза прогноза 

    

Умерено песимистичен 

вариант 

Коефициент на безработица (%) 29.7 25.0 23.8 20.7 

Коефициент на иконом. активност (%) 44.3 44.0 44.5 45.2 

Икономически активно население 

(брой) 4328 4270 4200 4115 

    Реалистичен вариант 

Коефициент на безработица (%) 29.7 24.2 22.0 19.5 

Коефициент на иконом. активност (%) 44.3 45.1 45.8 46.6 

Икономически активно население 

(брой) 4328 4380 4440 4500 

    Оптимистичен вариант 

Коефициент на безработица (%) 29.7 24.0 21.1 17.2 

Коефициент на иконом. активност (%) 44.3 45.6 46.7 48.3 

Икономически активно население 

(брой) 4328 4450 4660 4700 
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В настоящата прогноза се приема като предпоставка възможността да се 

провеждат подходящи политики, насочени към неактивните, с цел тези лица да бъдат 

включени в заетост, като се насърчи тяхната активност и се повиши мотивацията им за 

заетост. Въпреки това, заложеният коефициент за икономическа активност към края на 

прогнозния период и по трите варианта на прогнозните (табл. 6.4.1.4.1) разчети остава 

по-нисък от очаквания среден коефициент за страната, който се прогнозира в рамките 

на около 60%. Още веднъж следва да се подчертае, че той се планира при условия на 

повишена заетост и намалена безработица, както и активни политики по отношение на 

групата на икономически неактивни лица в общината. В това отношение има редица 

програми на Агенцията по заетостта, в т.ч. програми и проекти предназначени за 

младежи, програми и проекти предназначени за насърчаване на заетостта и 

повишаване на пригодността за заетост и др. 

6.5. Прогнози за икономическо  развитие 

6.5.1. Мотивация на целевата концепция за икономическото развитие на 

общината в дългосрочна перспектива 

При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическо развитие и 

функционална система “Труд” следва да се отчете влиянието на комплекс от условия и 

фактори. Те са свързани с: 

1. необходимостта от динамизиране на икономиката на общината и използването на 

устройствени фактори за реализацията на този динамизъм; 

2. влиянието на комплекса от разнообразни фактори, под чието въздействие  ще се 

определят и параметрите на развитието на икономиката и система “Труд”. 

Икономиката на община Стралджа пряко и косвено е зависима от множество 

вътрешни и външни фактори, които оказват влияние върху социално-икономическото и 

пространствено развитие на общината: 

 благоприятното разположение на общината: транспортна комуникативност 

(автомагистрала Тракия), благоприятен климат и близост до големи 

центрове –Ямбол, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив; 

 природогеографските условия, осигуряващи ресурси за разнообразни 

икономически дейности (за земеделие в равнинната част и за екологично 

животновъдство; за туризъм поради запазена, уникална и самобитна 

природна среда, културно наследство, съхранени обичаи, автентичност; 

дейности, свързани с добив на горски ресурси); 

 развитието на националната икономика, икономиката на района, областта и 

съседните общини. Външните икономически условия са предпоставка не 

само за развитие на отделните отрасли, производства и дейности, но и за 

формирането на тяхната структура, резултати, тенденции и перспективи; 

 зависимостта на общината от влиянието на по-силно икономически развити 

съседни общини, привличащи работна сила от общината за изпълнение на 

своите икономически функции; 

 поминъкът на живеещото в общината население, неговия предприемачески 

дух, наличието на квалифицирана работна ръка, изградената материално-

техническа база, инфраструктура, наличните свободни терени, статут на 
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земята и строителните режими, екологичната обстановка и други местни 

условия и особености. 

В плана за развитие на общината 2014-2020 г. първата основна стратегическа 

цел е Икономически растеж. За осъществяване на стратегическата цел, свързани с 

икономическото развитие, ОПР следва да допринесе чрез осъществяване на дейности 

по следните приоритети, специфични цели и мерки: 

 Приоритетна област 1: Промишлено производство, базирано на 

селскостопанска продукция; 

 Приоритетна област 2: Културно наследство и туризъм. 

Стратегическа цел 2: „Ефективно опазване и подобряване компонентите на 

околната среда и разумно използване на културното наследство” включва реализиране 

на мерки и проекти в следните приоритетни области: 

 Приоритетна област 3: Жизнена среда и инфраструктура; 

 Приоритетна област 4: Социална сфера - услуги и материална база. 

Устройствените решения и фактори са друго важно условие за реализацията на 

целите и приоритетите в развитието на общината, заложени в приетите и действащи 

стратегически и планови документи, разгръщане на инвестиционната инициатива като 

предпоставка за динамизиране на икономиката, както и за цялостното подобряване на 

жизнената среда с опазване и развитие на природните дадености и ресурси на 

територията. 

ОУПО отчита природните дадености, наличието на такъв голям процент на 

земеделски територии и сравнително ниския процент на горския фонд, техническата 

инфраструктура, икономическите активности и интереси при цялостното развитие на 

плана. 

6.5.2. Сценарии/хипотези за развитие на икономиката и система “Труд” 

За целите на ОУП Стралджа разработените прогнози имат вариантен характер. 

Представени са два варианта – тенденциален и целеви/умерено оптимистичен. 

Основа на вариантите е динамиката и характера на досега протичащите процеси, 

както и общите тенденции и поставените стратегически цели в развитието на 

националната, регионалната и общинската икономика. Отчитат се и предвижданията 

на целевите прогнози за развитието на националната икономика, доколкото 

възстановяването на икономическия растеж в страната ще окаже влияние върху 

растежа на общинската икономика.  

Вариантите се базират на следите хипотези: 

Първият, до голяма степен тенденциален или реалистичен вариант на 

прогнозата, отчита оценката на досега протичащите процеси и тенденции в развитието 

на икономиката и заетостта. Прогнозните разчети отчитат и забавянето на 

икономическото възстановяване на общината спрямо средните параметри на развитие 

на страната. При този вариант основната хипотеза е реализиране на слаб (в периода 

до 2020 г.) и умерен икономически растеж (2020-2035 г.) на основата на усвояване на 

потенциалите на общината, подкрепа от страна на общинската администрация за 

подобряване на всички видове инфраструктура, услугите, насърчаване на 

икономическите субекти активно да усвояват средства по европейски и национални 
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програми, поява на нови малки и средни предприятия и диверсификация на местната 

икономика.   

Вторият (целеви или умерено оптимистичен) вариант отчита тенденциите в 

развитието на икономиката и заетостта в общината, но той се базира на 

вероятностното доминиращо влияние на фактори, които ще оказват относително 

благоприятно въздействие върху развитието на икономиката, по-оптимистична 

прогноза за цялостното икономическо развитие на страната, целева подкрепа за 

развитие на икономическите единици, обвързване на предприемаческата среда с 

всички видове елементи на техническата инфраструктура (удобен и бърз транспортен 

достъп, качество на съобщителните комуникации), лесно и удобно взаимодействие с 

елементи на пазарната инфраструктура, удобен достъп до различните елементи на 

социалната инфраструктура и повишаване на тяхното качество, инвестиционна 

активност от страна на бизнеса. 

И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с 

динамично развитие. Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за 

развитието на тази подсистема.  

6.5.3. Прогноза за структурата на икономиката на община Стралджа 

Концепцията за икономическото развитието на общината се базира на следните 

допускания: 

 развитие на конкурентен аграрен сектор и хранително-вкусова 

промишленост, възможност за развитие на биологично земеделие и 

животновъдство; 

 развитие на туризъм, “стъпил” върху природно и културно наследство и 

интегриран с аграрния сектор и селското наследство. 

 развитие на община Стралджа, свързано с нейното регионално 

местоположение – валоризиране на благоприятните предпоставки по линия 

на добрата транспортна достъпност;  

 диверсификация на местната икономика и подкрепа за индустрия, 

реализираща местните ресурси и сравнителни предимства с повишена 

ефективност и конкурентоспособност.  

Прогнозираната структура на икономиката по показателя произведена 

продукция е показана в табл. 6.2.3.1.  Прогнозата има само насочващ характер за 

увеличаване дела на услугите  и промишлеността в общата произведена продукция. 

Таблица 6.2.3.1  

Прогнозна структура на икономиката по основни сектори по показателя 

произведена продукция 

Сектори 2008 г. 2015 г. 2020 г. 2027 г. 2035 

Тенденциален вариант 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Селско и горско стопанство 41.2% 40.4% 38.0% 33.0% 30.0% 

Индустрия 53.6% 55.0% 54.0% 55.0% 52.0% 

Услуги 5.2% 4.6% 8.0% 12.0% 18.0% 
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Сектори 2008 г. 2015 г. 2020 г. 2027 г. 2035 

Целеви (умерено оптимистичен) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Селско и горско стопанство 41.2% 40.4% 37.0% 31.0% 20.0% 

Индустрия 53.6% 55.0% 55.0% 54.0% 60.0% 

Услуги 5.2% 4.6% 8.0% 15.0% 20.0% 

 

Следва да се отбележи, че прогнозната структура по двата варианта на 

прогнозните разчети не се отличава съществено, доколкото тя се предопределя от 

факторите и условията, характерни за общината, като природни ресурси и 

икономически потенциал.  

6.5.4. Прогнозиране на заетостта 

Прогнозата на заетостта се основава на: 

2. прогнозите за броя на икономически активното население на общината и на 

коефициентите на заетост; 

3. броя на заетите лица в социално-икономическия и инфраструктурен 

комплекс на общината през периода 2007 г. –2013 г.;  

4. прогнозите за динамиката и структура за развитие на икономическия 

комплекс на общината; 

5. очакваното увеличаване на пенсионната възраст на работната сила; 

6. заложена тенденция за намаляване на броя на безработните лица в рамките 

на 20 % (2020 г.) и 11% (2030 г.) от работната сила (активното население), 

което е в реалистични рамки на равнища на безработица за общината.  

При прогнозните разчети за броя на общо заетите в община Стралджа са 

ползвани корекционни коефициенти за реално незаетите (учащи, безработни, 

инвалиди и др.) от населението в трудоспособна възраст, ежедневна трудова заетост 

на работна сила от други общини и заетост на част от работната сила на общината в 

други общини.  

Характерна особеност на заетостта в общината е, че реализация в общинската 

икономика намират само около 65-70% от заетите, живеещи на територията на 

общината. Останалите 30% са ангажирани основно в съседни общини и главно град 

Ямбол. Прогнозните разчети отчитат тази особеност, която се очаква да се запази и в 

перспективния период, макар и в нова пропорция. Освен това понастоящем общината 

е със силно влошени показатели за дела на икономически активното население от 

общото население и дела на безработните от икономически активното население.  

Насочващи прогнозни разчети за броя на заетите лице в община Стралджа по 

двата варианта са  представени в таблици 6.2.4.1. 

Маржът между отделните варианти не е голям (съответно 1030-1100 заети) и е 

изчислен при коефициент на заетост на населението в общината и извън общината (по 

линия на ежедневна трудова миграция) в рамките на 52-53%, която е една висока 

заетост като се ма предвид настоящата заетост в общината (31.5%). Като се има 
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предвид, че се прогнозира за хоризонт – 2030 г. – това равнище на заетост е 

вероятно/постижимо.  

Таблица 6.2.4.1. 

Прогноза за броя на заетите лица в община Стралджа 

 

Показатели /варианти 

2014 г. 

състояние 

2020 г.  

прогноза 

2027 г.  

прогноза 

2035 г.  

прогноза 

Тенденциален вариант 

Икономически активно население 

(брой) 4328 4270 4200 4115 

Заети лица 1480 1700 2400 2690 

Целеви (умерено оптимистичен) 

Икономически активно население  

(брой) 4328 4380 4440 4500 

Заети лица 1480 1990 2575 3145 

 

И при двата варианта общината е изправена пред предизвикателството активно 

да привлича инвестиции и разкрива нови работни места. 

6.5.5. Прогнози за икономическото развитие по сектори 

Работна хипотеза за прогнозиране на отраслова структура на общината 

Работната хипотеза за прогнозната секторно-отраслова структура на 

икономическия комплекс на община Стралджа отчита насоките, определящи мястото и 

значимостта на отделните сектори в икономическата и социална база на общината. Тя 

следва да води до реализиране на основния приоритет на ОПР Стралджа - Развитие 

на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните 

потенциали и сравнителни предимства.  Това включва: 

 Развитие на устойчиво селско стопанство; 

 Развитие на устойчив туризъм, базиран на природните дадености и 

културното наследство; 

 Привличане на нови динамични промишлени производства в общината, 

съобразени с икономическия потенциал на общината и местните фактори и 

условия. 

Инвестиционният интерес и усвоените вече терени, както и промененото 

предназначение на земеделски земи с цел други дейности, подсказват в какви посоки 

се ориентира локализацията на активности и инвестиции. С устройствените решения в 

ОУПО се създадат условия за реализиране на местните потенциали по цялата 

територия на общината по устойчив начин, а пазарната инициатива ще реши кога тези 

решения ще намерят своята реализация.  
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6.2.5.1 Първичен сектор 

В рамките на първичния сектор основни представители са селското и горското 

стопанство.  

Потенциалът на земеделските земи се счита за предпоставка в развитието на 

общината, като един от приоритетите на ОПР е свързан с формирането на модерен 

аграрен сектор. Благоприятните почвено – климатични условия и традиции създават 

условия за силно развитие на лозята и производството на вино, 

зеленчукопроизводството. Наличието на водоеми и голям размер на поливните площи, 

даващи възможност за напояване, определят увеличаване на площите, заети от 

трайни насаждения и зеленчукови култури. Модернизирането и въвеждането на нови 

технологии във фермите ще им даде възможност да се конкурират на вътрешните и 

външни пазари. 

Значимостта на земеделските земи за производството на селскостопански 

продукти, чието търсене и цени все повече ще нараства в перспектива, има и 

съответните устройствени аспекти. Това е и основанието устройствените решения, 

свързани с развитието на аграрния сектор в разглежданата територия, да предлагат 

максимална защита на земеделските земи и ограничения при смяната на 

предназначението им. В този смисъл една от задачите на ОУПО е да ограничи в 

разумни граници отнемането на земеделски земи за нуждите на урбанизацията и друго 

усвояване извън нуждите на отрасъла. 

Значителният размер на земеделски земи в общината, традициите и 

производствения опит в селскостопанското производство, близостта до големи 

консумативни центрове, повишаване достъпа до европейски фондове, насърчаващи 

развитието на отрасъла, както и реализиране на подходяща национална политика за 

стимулиране на селското стопанство, са фактори, които се отчитат при прогнозите за 

развитие на аграрния сектор в общината.  

Хипотезата за развитие на аграрния сектор се гради върху допусканията за  

реализиране на следните мерки в перспектива:  

 Създаване на нови площи от трайни насаждения, в т.ч. орехови, лавандула, 

лозови и др. ; 

 Развитие на екологично селско стопанство чрез: създаване и инвестиране в 

бази за екологично чисто производство (биопроизводство), в т.ч. лозови, ;  

 Изграждане на малки ферми;  

 Друг неоползотворен потенциал е развитието на оранжерийно производство; 

 Изграждане на системи за капково напояване. 

Общият устройствен план отчита интересът за развитие на селското стопанство 

в общината като предвижда определянето на терени за складови дейности, 

съхраняване на обработваемите земи и др.  

Горското стопанство е с перспективи да съхрани функциите си на горски 

масиви с дървопроизводителни и защитни функции. В перспектива според 

горскостопанския план се предвижда да се запази структурата на горите по основни 

дървесни видове и по функции. 
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6.2.5.2. Вторичен сектор 

Прогнозите за развитие на вторичния сектор (преработващата промишленост и 

строителството), отчитани в работната хипотеза, са свързани с: 

 развитие на промишленост, неизискваща висока квалификация на работната 

сила, като възможност за осигуряване на повече работни места, но с добро 

позициониране на регионалния пазар; 

 Като приоритетни се очертават производствата на хранително-вкусовата 

промишленост, с акцент върху екологично чистите производства, а така 

също винопроизводство и етерично-маслен култури. В последните години се 

наблюдава засилен интерес към лозови и лавандулови насаждения и 

първичната преработка на продуктите. В процес на изграждане са 

дестилерии за преработка на етерично-маслени суровини и складове в 

общината; 

 Изграждане на складово-производствени зони, в т.ч. проектираната  северно 

от бившото летище складово–производствена зона, голяма част от която 

попада в землището на  с.Зимница.  

Общият устройствен план предвижда предлагането на нови терени за предимно 

производствена и складово-производствена дейност, в т.ч. в гр.Стралджа, с.Джинот, 

с.Зимница, с.Първенец, с. Каменец и др.   

Строителството е с перспективи и показатели за развитие, което се 

обосновава с възможностите за изграждане на нова инфраструктура на туризма и 

отдиха, транспортно и комунално строителство, производствени обекти.  

Възобновяеми източници на енергия  

В общината има няколко изградени фотоволтаични парка (ФВП), в землищата 

на селата – Палаузово, Атолово, Люлин, Воденичане и Зимница. В регулацията на 

следните населени места – Стралджа, Недялско, Тамарино и Маленово - също има 

изградени фотоволтаични централи.  

В процес на подготовка е изграждането на ветроенергиен парк, на стойност 250 

млн. лв., попадащ в землищата на селата Недялско, Маленово и Палаузово, състоящ 

се от 38 ветрогенератора. Бъдещото енергийно съоръжение ще се разполага на площ 

от 155 декара, изцяло в земеделски площи. Съгласно Решението по ОВОС на РИОСВ 

– Стара Загора, местоположението на парка не засяга защитени със закон територии и 

местообитания и територии със специфичен санитарен статут.  Ветрогенераторите ще 

бъдат изградени по начин, по който 99% от земеделските площи, на които ще се 

разполагат, да останат на разположение за обработка. В Решението по ОВОС са 

залегнали условия за фазите на проектиране, строителство и експлоатация, 

гарантиращи опазването на птиците, прелитащи през района, което е един от 

основните проблеми при изграждането на ветроенергийни паркове. 

Терени  за  изграждане  на  ветроенергийни  и  соларни  паркове  ще  се  

разполагат  само  върху  земеделски  земи  извън  I ÷ IV  категории. 

6.2.5.2. Третичен сектор  

Отрасловата структура на третичния сектор е свързана с функционирането на 

различни видове инфраструктура (социална, туристическа и др.).  
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Развитието на социалната инфраструктура е разгледано в т. 1.3. 

 

ТУРИЗЪМ 

Част от изводите от анализа, касаещи развитието на туризма, могат да се 

обобщят както следва:  

 В общината има добъл потенциал за развитие на туризъм. Като най-важни 

фактори за развитието на туризма в бъдеще са разнообразният релеф, 

растителен и животински свят, наличието на защитени територии, чистата 

околната среда, минералните извори, историческите обекти/ресурси, 

съхранени села, фолклорни и културни прояви, обичаи, музика, танци, кухня 

и пр., които биха били неповторимата страна на туристическия продукт на 

Община Стралджа; 

 Използване на минералните извори за развитие на различни видове туризъм 

и рекреационни дейности. 

 Оценката на потенциала на туристическите ресурси на общината не дава 

основание да се очаква развитието на туризъм в мащаби, които да му 

определят като дестинация самостоятелно място на регионалния, 

националния и международния туристически пазар. Независимо от това 

възможностите за развитие не са малко и туризмът може да заеме достойно 

място в общинската икономика. 

 Понастоящем интересът към развитие на туристическата инфраструктура се 

изчерпва с единични обекти – къща за гости, дребна търговия и т.н. 

 Перспективите за развитие на туризма са обвързани почти изцяло с 

формите на еко-, селски и познавателен туризъм, ловен и риболовен 

туризъм. 

За реализиране на тези възможности е необходимо да се преодолее 

незадоволителната степен на инфраструктурна обзаведеност и благоустроеност. 

Общината има активно отношение към развитието на туризма и го определя 

като важен приоритет на своята дейност.  

Пилотна дестинация за развитие на екотуризъм (зелен туризъм) в региона ще 

бъде местността „Войнишки Бакаджик” в Община Стралджа, която е включена в 

НАТУРА 2000. Основен елемент в туристическия продукт на дестинацията имат 

изградените по проекта две еко пътеки. Те започват от село Войника и стигат до 

изградения по проекта образователно- посетителски център. По протежение на еко 

пътеките има изградени две места за краткотраен отдих с дървени пейки, регулирани 

места за палене на огън. 

За развитие на селски туризъм атрактивни са и селата в Община Стралджа – 

Войника, Зимница, Лозенец и други. Могат да се предлагат разходки до старинни 

мелници, тепавици, езда на магаре и разходки с магарешки каруци. Тук туристите 

могат да наблюдават автентични фолклорни танци и песни, носии, занаяти. 

Чрез ОУПО има възможност за изследване и определяне на такива места и 

пространства, подходящи за развитие на такъв тип дейност и обезпечаването им с 

необходимата транспортна и техническа инфраструктура. 
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Терените, свързани с краткотрайния отдих, са предпочетени около селата с 

красива околна природа  -  Правдино,  Поляна,  Александрово,  на места, които имат  

директен транспортен достъп, с цел избягване създаването на нови пътища. 

В Общия устройствен план са заложени терени за развитие на рекреацията и 

туризма, в т.ч. в землището на с. Александрово, Войника, Зимница, Иречеково и др.  

6.6. Прогнози за развитие на системите на социалната инфраструктура 

Стратегическата целева рамка за разработване на прогнозите за развитие на 

социалната инфраструктура са посочените стратегически и планови документи. Едни 

от основните параметри са дефинираните в Общинския план за развитие на община 

Стралджа 2014-2020 г. - приоритети и цели, които отчитат специфичните местни 

особености и са насочени към подобряване на основните услуги за населението, така 

че да се осигури подходящ достъп до култура, развлечения и спорт, услуги за децата и 

уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги, както и за подобряване на 

благоустройството на населените места чрез обновяване на сградния фонд на 

социалния сервиз, културни и исторически обекти.  

В основата на прогнозите за развитие на социалните дейности в периода на 

действие на ОУП на община Стралджа се залагат съответните хипотези за развитието 

и устройственото планиране на социалната инфраструктура, необходима за 

нормалното функциониране на тези дейности. 

Действащата нормативна уредба към ЗУТ (Наредба № 7 и Наредба № 8 на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството), както и практиката по 

изработване на ОУП на общината, показват, че при прогнозиране на социалната 

инфраструктура в срока на действие на ОУП се предлага нормативният подход. Той се 

използва за параметриране на основните показатели, характеризиращи отделните 

подсистеми на социалната инфраструктура – образование, здравеопазване, социални 

дейности, култура, спорт и др. Като важен фактор за определяне на бъдещите 

потребности от различните видове инфраструктура е прогнозният брой на 

населението, което е основният потребител на услугите с изявен социален характер. 

Прогнозните проучвания за развитието на социални дейности като: 

образование, здравеопазване, социално подпомагане и др. се основават на: 

 Алтернативни хипотези за функционално-пространственото прогнозно 

развитие на съответните социални дейности; 

 Прогнозни разчети, разработени на базата на действащите норми и нормативи 

за потребности. 

 Предложения за териториална насоченост на потребностите от нова социална 

инфраструктура, при необходимост. 

Нормите и нормативите за образователната инфраструктура (предучилищно 

обучение), използвани за прогнозата са следните: 

– нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца; 

– норматив за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна възраст). 

За училищата действащи са следните нормативи, определени със Закона за 

народната просвета, с правилника за неговото приложение и с конкретни наредби: 



153 
 

 Нормативно определен минимум за броя на учениците в една паралелка – 8 

ученика; 

 Нормативно определен минимум за броя на децата в една група в детските 

заведения – 12 деца; 

 Стандарти за държавни дейности (за численост на персонала и за издръжка 

на делегирани от държавата дейности).  

В стратегическите и планови документи за развитието на системата 

„Образование” е заложен стандарта за осигуряване на „класна стая за всяка 

отделна паралелка”. На основата на този стандарт е определен норматива за 

развитие „брой класни стаи на 100 паралелки в общообразователните училища”. 

От нормативите в сферата на здравеопазването, като потребности от лекари и 

стоматолози в извънболничната медицинска помощ, е приет този за  задължителните 

нормативи за обхват (пациентска листа на един общопрактикуващ лекар и 

стоматолог): 

- Обхват на  пациентите, обслужвани от един  лекар (пациентска листа) – 

долна граница – 800 д. и  горна граница  3000 д.; 

- минимално време за извършване на прегледите – 20 минути; 

- Стандарт за бърза и неотложна медицинска помощ – до 30 мин. след 

заявката. 

В сферата на социалните дейности е приета нормата за минимален брой от 

50 самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване на звено за домашен 

социален патронаж. 

6.6.1 Прогноза за потребностите от инфраструктура на образованието 

Броят и капацитетът на заведенията за предучилищно обучение и на 

общообразователните училища са функция от броя на лицата в съответните 

възрастови групи и нормативите за пълняемост на група в детските заведения и на 

паралелка в училищата.  

Прогнозите за лицата в съответните възрастови групи и по трите варианта не 

променят съществено техния брой в прогнозния хоризонт. При норматив за реален 

обхват за децата, подлежащи на предучилищно обучение (коефициент 0.95) и на 

ученици в общото основно образование – коефициент 0.95-0.98) и в общото средно 

образование (коефициент 0.83-0.85), очакваният брой на децата в детските заведения 

и на учениците (по реалистичния вариант) към 2035 г. ще бъде сходен с този през 

базисната година с неголеми отклонения, като за целта се работи с реалистичния 

вариант на демографската прогноза.    

До 2 годишна възраст – 483 - 474 д.; 

от 3 до 6 годишна възраст – 559 - 548 д.; 

от 7 до 14 годишна възраст – 1200 - 1183 д.; 

 от 15 до 18 годишна възраст – 525 - 515 д. 
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Броят на децата и на учениците по песимистичния и опртимистичния вариант на 

прогнозата се отклонява, но в неголям диапазон и не могат да окажат съществено 

влияние върху броя и капацитета на образователните институции. 

В територията на общината съществуващите към момента детски и 

образователни заведения (детски градини и училища) са с капацитет достатъчен за 

прогнозния брой деца и ученици с изкл. на детската градина в с. Лозенец, която се 

нуждае от разширение. 

Не се предвижда разкриване на нови обекти на образователната 

инфраструктура, а създаване на възможности за поддържане, модернизиране и 

обновяване на обектите на обучение и образование. Прогнозните разчети показват, че 

няма да има необходимост от разкриване на нови детски и учебни заведения (с изкл. 

на разширение на детската градина в с. Лозенец), а от осъвременяване, поддържане, 

подновяване и подобряване на МТБ, в т.ч. ремонт на ЦДГ в с. Войника, изпълнение на 

проекти за енергийна ефективност, което да гарантира благоприятна среда за 

обучение и възпитание на децата и учениците и да осигури намаляване разходите за 

издръжка в сектора.  

В сферата на образованието се открояват следните приоритети: 

  Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, 

подлежащи на задължително обучение;  

  Създаване на подходящи условия за здравословно хранене на учениците; 

  Подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и 

текущи ремонти и модернизиране на учебния процес.  

6.6.2 Прогноза за потребностите от инфраструктура на здравеопазването 

Прогнозата за потребността от лекари и стоматолози в общината се обосновава 

с възприетите нормативи за минималния и максималния брой на пациентската листа.  

При усреднен норматив за брой на пациентска листа 1400 д. (при нормален 

относителен дял на здравноосигурените лица) потребностите от общопрактикуващи 

лекари на територията на община Стралджа по отделните варианти не се различава 

съществено. Причината за това е, че прогнозният брой на населението по отделните 

варианти варира в не много широки граници, което на практика не дава съществено 

отражение върху броя на общопрактикуващите лекари. Към хоризонта на действие на 

ОУП на община Стралджа прогнозният брой на общопрактикуващите лекари в голяма 

степен ще зависи от здравния статус на населението. Прогнозните разчети за броя на 

стоматолозите показва, че има баланс на потребностите.  

През прогнозния период е необходимо поддържане и подобряване на МТБ на 

здравните заведения и на достъпа до за качествено здравеопазване и здравни услуги, 

както и от повишаване на обезпечеността с лекари, обслужващи населението. От 

основен ремонт се нуждае здравната служба в с. Лозенец, лекарският кабинет в с. 

Недялско, здравната служба в с. Саранско. Има необходимост от лекарски кабинет в с. 

Маленово и стоматолотично обслужване в с. Войника. 
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6.6.3 Прогноза за потребностите от инфраструктура на социално подпомагане 

Акцент в прогнозата за развитието на социалните дейности се поставя на 

бъдещите потребности от социална инфраструктура, предназначена за задоволяване 

на специфични потребности на т.нар. социални рискови контингенти от населението – 

(инвалиди и лица с други увреждания; сираци; деца с физически и умствени 

увреждания; бездомни лица и др.). 

Прогнозните разчети към 2035 г., базирани на възприетите нормативи показват, 

че прогнозните потребности от инфраструктура на социалните дейности до голяма 

степен са реализирани, но има потребностите и от нови социални услуги.  

За по-доброто задоволяване на потребностите от инфраструктура, свързана 

със социалното подпомагане, е обоснована необходимостта от: 

 Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) като държавно 

делегирана социална услуга от резидентен тип. ЦНСТ е нова форма на 

социална услуга в страната, насочена към децата (от 3 до 18 годишна 

възраст), които имат нужда от грижа извън тяхното семейство; 

 Изграждане на Защитено жилище като резидентен тип социална услуга за 

социална интеграция и пълноценен живот на хора с увреждания в среда, 

близка до семейната; 

 Увеличаване капацитета на социалната услуга „Личен асистент - Услуга в 

общността” (за лица и деца с трайни увреждания, с тежки здравословни 

състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами); 

 Увеличаване капацитета на социалната услуга „Домашен помощник - услуга 

в общността” (за самотно живеещи стари хора, които не могат или са 

затруднени да се обслужват сами, лица с увреждания, с ниски доходи, без 

подкрепа от близки и роднини); 

 Изграждане на достъпна обществена среда; 

 Увеличаване на броя на специалистите в сферата на социалното 

подпомагане и посещаемостта в населените места. 

6. 6.4 Прогноза за потребностите от инфраструктура на културата и спорта 

Недвижимото културно наследство е важен ресурс за културния живот в 

общината и за туризма. Културният календар на общината е богат на събития, 

свързани както с националните празници, така и с традициите на населението.  

Развитието на културните институции изисква финансови ресурси за тяхното 

поддържане, както и експониране и опазване на културното и религиозно наследство. 

Прогнозните разчети за потребностите от инфраструктурата на културата, включваща 

обекти, които се характеризират на площен признак се определят на основата на 

съоветните нормативи (обекти от типа на „музеи”, „библиотеки” и др. – 50 м2 на 

1000 д.; брой места в киносалони (вкл. и в читалищни салони) – 20 места/1000 д.). 

Предвид системния недостиг на средства с акцент са сградите и 

съоръженията на читалищата. Предвижда се поддържане и реновиране на 

читалищата, в т.ч.преоборудване на читалището в с. Маленово и др.  
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В сферата на културата се планира осигуряване на съответните условия за 

провеждане на вече утвърдените събития от културния календар на община Стралджа  

и разширяване и разнообразяване на същия. 

Аналитичните проучвания за наличните спортни обекти на територията на 

община Стралджа показват, че като брой и площ те са в рамките действащите 

нормативи. Една част от тези нормативи се покриват от площните параметри на 

училищната спортна база.  

Насоките за развитие на спортната инфраструктура са свързани с: 

 Модернизация на съществуващата материална база; 

 Изграждане на зони за спорт и отдих край с. Лозенец; 

 Изграждане на детска площадка пред кметството в с. Войника; 

 Ремонт и реконструкция на стадиона и изграждане на 2 нови спортни 

площадки в с. Зимница; 

 Изграждане на спортна площадка в с. Маленово; 

 Поддържане и подобряване на спортната инфраструктура в населените 

места (гр. Стралджа и селата). 

 

7. ОБЩА СТРУКТУРА И БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

В  настоящия  раздел  са  показани обобщени  данни  относно  начина  на  

трайно  ползване  на  поземлените  фондове  в  общината.  Използвана е  информация  

от  цифровия  модел  на  гр. Стралджа  и  с. Леярово  и  техните  землища  и  картите  

за  възстановената  собственост  на  землищата  на  останалите  20  землища. 

Съобразно  него  общата  площ  на  общината  възлиза  на  67630,5 ха.  Тя  е  

заета  преимуществено  от  земеделски  земи – 51382 ха,  или  75,98%,  като  делът  на  

обработваемите  земи  е  39766,5 ха (58,8%),  следват  ливади  и  пасища – 7448,9 ха 

(11,01%),  трайните  насаждения – 2594,1 ха (3,84%)  и  др. Горите  и  горските  

територии  са  9322,5 ха, или  11,01%. 

Жилищните  терени  са  2226,1 ха (3,29%),  транспортно–комуникационните– 

2113,8 ха (3,13%),  водните  площи  826,5 ха (1,22%)  и  др. 

С  общият  устройствен  план  се  предвижда  незначителна  промяна  на  

площите  на  отделните  видове  територии. 

Най-голямо  е  увеличението  на  терените  за  складово-производствена  

дейност – с  227,6 ха.  Това  увеличение  е  за  сметка  на  стопанските  терени,  които  

са  разположени  в  близост  до  строителните  граници  на  населените  места – 118,17 

ха.  Следват  обработваемите  земеделски  земи – 66,2 ха,  транспортни  терени – 

30,07 ха  и  пасища – 13,16 ха  и  др. 

Терените  за  рекреационна  дейност  се  увеличават  с  16,3 ха,  за сметка  на  

земеделски  земи,  спортните – с  5,0 ха,  паркове  и  градини – с  2,4 ха  и  жилищните 

– с  1,7 ха. 
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Увеличена  е  и  площта  на  горските  територии  с  125,7 ха,  поради  

проектираните  ветрозащитни  пояси,  разположени  двустранно  около  пътища  с  

дължина  41,9 км.  Това  става  за  сметка  на  обработваеми  земеделски  земи. 

С  новият  ОУП  най-голямо  намаляване  на  площта  е  при  обработваемите  

земеделски  земи – с  212,3 ха,  от  които  125,7 ха  се  отреждат  за  горските  

територии  (ветрозащитните  пояси). 

Стопанските  терени  намаляват  със  114 ха,  но  това  се  дължи  изключително  

поради  промяната  на  функцията  им – за  складово – производствена  дейност. 

Площта  на  пасищата  и  ливадите  намалява  с  59,3 ха,  като  всички  те  се  

намират  извън  охранителните  зони  по  Натура 2000. 

Намалява  и  площта  на  транспортните  терени  с  28,3 ха,  като  това  става  

преимуществено  за  смяна  на  функцията  и,  а  в  действителност  са  проектирани  

нови  транспортни  обекти,  там  където  са  необходими. 

Доминиращите  тенденции,  проявени  през  последните  10 – 15 г.  и  

продължени  с  новия  ОУП,  са  свързани  с  намаляване  на  относителния  дял  на  

земеделските  земи  за  сметка  на  селищно  и  извънселищно  урбанизиране, за  

развитие  на  икономическия  сектор  чрез  реализиране  на  нови  производствено – 

складови  и  стопански  обекти,  крайпътно  ветрозащитно  озеленяване,  развитие  на  

отдиха  и  др. 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на 

проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 2226.1 3.29% 2227.8 3.29% 

2. Общественообслужващи функции 19.1 0.03% 16.2 0.02% 

3. Складово-производствени дейности 219.8 0.33% 447.4 0.66% 

4. Стопански терени 263.3 0.39% 149.3 0.22% 

5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони 3.3 0.00% 19.6 0.03% 

6. Озеленяване, паркове и градини 12.4 0.02% 14.8 0.02% 

7. Спорт и атракции 22.3 0.03% 27.3 0.04% 

8. Земеделски територии, в т.ч.:         

   8.1. обработваеми земи - ниви 38822.7 57.40% 38610.4 57.09% 

   8.2. обработваеми земи - трайни насаждения 2594.1 3.84% 2592.4 3.83% 

   8.3. необработваеми земи 643.0 0.95% 641.3 0.95% 
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   8.4. гори в земеделски територии 929.5 1.37% 929.5 1.37% 

   8.5. Ливади и пасища 7448.9 11.01% 7389.6 10.93% 

9. Горски територии 10266.3 15.18% 10392.0 15.37% 

10. Водни площи 826.5 1.22% 823.6 1.22% 

11. Транспорт и комуникации 2113.8 3.13% 2085.5 3.08% 

12. Техническа инфраструктура 8.4 0.01% 8.6 0.01% 

      ДРУГИ ТЕРИТОРИИ 

13. Гробищни паркове 25.1 0.04% 30.4 0.04% 

14. Скали, пясъци, мочурища и дерета 1074.7 1.59% 1074.7 1.59% 

      ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 

А) Защитени зони от Натура 2000         

    1. Защитена зона "Бакаджиците" - BG0000402 4501.34 - 4501.34 - 

    2. Защитена зона "Войнишки Бакаджик" - BG0000513 1138.94 - 1138.94 - 

    3. Защитена зона "Гребенец" - BG0000420 9884.53 - 9884.53 - 

    4. Защитена зона "Комплекс Стралджа" - BG0002028 2872.98 - 2872.98 - 

    5. Защитена зона "Река Мочурица" - BG0000196 8702.83 - 8702.83 - 

    6. Защитена зона "Река Тунджа 1" - BG0000192 9503.00 - 9503.00 - 

    7. Защитена зона "Средецка река" - BG0000198 707.22 - 707.22 - 

    8. Защитена зона "Стралджа" - BG0000205 881.30 - 881.30 - 

Б) Защитени територии         

     1. Защитена местност "Блатото" 15.45 - 15.45 - 

В) Защитени територии за опазване на Културно-

историческото наследство 7.6 0.01% 7.6 0.01% 

Г) Територии за възстановяване и рекултивация 14.3 0.02% 1.0 0.00% 

Д) Кариери 88.9 0.13% 141.4 0.21% 

      ОБЩА ПЛОЩ 67630.5 100.00% 67630.5 100.00% 

 

8. ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ИЗВЪНСЕЛИЩНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ 

8.1. Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи 

Съществуващата площ на земеделските земи е 51 382 ха, което представлява 

75.97% от територията на общината.От тях най-голям е делът на обработваемите 

земеделски земи (ниви) – 39 766.5 ха, следват пасища и ливади – 7 448.9 ха, трайни 

89 
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насаждения – 2 594.1 ха, гори в земеделски територии – 925.5 ха и необработваеми 

земеделски земи – 643 ха. 

Определено се налага изводът за преобладаващия земеделски характер на 

общината. Потенциялът на земеделските земи следва да бъде оценяван като 

предпоставка за очертаващите се приоритети в нейното развитие. Един от тях е 

свързан с формирането на модерен аграрен сектор. 

В структурата на собствеността върху земята преобладава частната 

собственост. 

Селското стопанство е застъпено във всички населени места на общината и 

има важна функция по отношение на цялостното и развитие. Този отрасъл е важен 

източник на доходи за населението и поддържа част от промишлената функция на 

общината, най-вече хранително-вкусовата промишленост. 

Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл. Природо-

климатичните условия в региона благоприятстват производството на зърнено-житни, 

технически и фуражни култури. Приоритетно място в растениевъдсвото заемат 

пеницата, ечемика и слънчогледа. 

 Сравнително малък е дела на зеленчукопроизводството, въпреки наличието на 

голям дял на поливните земеделски земи. 

През последните години се наблюдава увеличение на площите, заети със 

зеленчуци и тютюн, но то е проява на динамична пазарна конюнктура, а не начало на 

трайна тенденция.Стратегическо значение за отрасъла имат планираните и още 

нереализирани нови площи с лозя и овощни насаждения. 

Положителен факт е, макар и с бавни темпове стартиралото обновяване на 

селскостопанската техника в някои от селскостопанските структури станало възможно 

най-вече благодарение на реализираните проекти по програма САПАРД. 

Доказаните потенциали и проявените пазарни инициативи утвърждават няколко 

под-отрасъла, като сфера за нови инвестиции и ускорено развитие – трайни 

насаждения (и по-точно лозя и овощни масиви); индустриално зеленчукопроизводство 

и билкопроизводството. 

Териториалното развитие, заложено в общия устройствен план, предвижда 

намаляване площта на земеделските земи с 89.63 ха. Това намаление се налага във 

връзка с нарастването на следните функционални територии: 

- Жилищни терени - 3.82 ха 

- Терени за отдих -                             14.25 ха 

- Производствени и складови -         66.40ха 

- Терени за спорт -                               1.32 ха 

- Терени за транспорт и инраструктура -         2.36 ха 

- Терени за гробища -                                              1.48 ха 

Голямото нарастване на терените за складово-производствена дейност е 

свързано с тенденциите за по-нататъшна индустриализация на общината. 

Животновъдството в ощината се развива, благоприятствано от наличието на 

голямото зърнопроизводство и толямата площ на пасищните терени. 
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От район със силно развито овцевъдство, през последните години се наблюдава 

пренасочване към птицевъдството, свиневъдството и пчеларството, което е 

съобразено с търсенето на свободни пазарни ниши. 

В следващата таблица са дадени параметрите на някои от основните показатели, 

свързани със земеделските ресурси, животновъдството, организацията на дейностите 

и др. 

Таблица 8.1.1 

Основни показатели, свързани със земеделските ресурси, животновъдството, 

организацията на дейностите 

№ Показатели период период период период 

1. Обработваема земя, използвана земеделска 

площ( ИЗП) и площ със селскостопанско 

предназначение в дка 

2000 г. 2010 г. 
 

2015/16г. 

 Обработваема земя - ниви и тр.насъждения 437 205 -  - 

 Използвана зем.площ /ниви, тр.насажд., лозя, 

постоянно затревени площи/ 
- 392 732 

 
417 805 

 Брой стопанства - регистрирани по Наредба 

№3 и нерегистрирани стопанства 
- 2 069 

 
- 

 Площ със селскостоп. предназначение 542 473    

2. Брой селскостопански животни в общината, в 

т.ч.Свине, Птици, Говеда, Овце, Кози, Пчелни 

семейства - брой 

 

2008г. 

 

2015/16 г. 

 Свине  9 986  111 

 Птици  195 164  125 600 

 Говеда  4 680  4 249 

 Биволи  238  520 

 Овце  29 662  13 775 

 Кози  5 264  4 899 

 Пчелни семейства  4 238  9 430 

3. 
Засети площи с основни видове култури в 

общината в дка 

 
2008г. 

 
2015/16 г. 

 пшеница  159613  161 110 

 Ечемик  28 100  45 334 

 
Зимна маслодайна рапица  10 338  39 200 

 Маслодаен слънчоглед  73 365  91 200 

 
Царевица за зърно 

 
5 603 

 
1 480 

4. 
Производство на основна животинска 

продукция - месо, мляко, яйца в тонове 

 
2008г. 

 
2015/16 г. 

 Свине - месо  1120 месо  8 месо 

 Птици - месо  40 т месо  - 



161 
 

№ Показатели период период период период 

 Говеда - месо, мляко  764 т месо 

5543 Мляко 

 347 т месо 

7730Мляко 

 Биволи - месо, мляко  19 т месо 

304 мляко 

 52 т месо 

602 мляко 

 Овце - месо, мляко  380 т месо 

70 мляко 

 67 т месо  

55 мляко 

 Кози - месо, мляко  23 т месо 

172 мляко 

 56 т месо 

120 мляко 

5. Брой земеделски стопанства по юридически 

статут по местонахождение на стопанството 
2007 г. 2008 г. 

 
2015/16 г. 

 Физически лица 387 362  461 

 Кооперации 7 5  6 

 Юридически лица-ООД, ЕАД, АД, ЕТ 48 56  83 

6. Разпределение на земеделските стопанства 

по размер на ИЗП - 2015 г. /2014г./ - дка, по 

адресна регистрация 

 2010 г. 

всички 

стопани 

 2015/16 г. 

само per. По 

Наредба №3 

 0- 10 дка  1461  27 

 10 - 20 дка  116  29 

 20-100 дка  209  88 

 100 - 500 дка  154  96 

 Над 500 дка  91  139 

7. Брой арендатори    2015/16 г. 

     323 

8. Брой на регистрираните земеделски 

производители по реда на Наредба № 3/1999 

г. към 31.12.2007 г. и 31.12.2015 г. 

2007 г. 2008 г. 

 

2015/16 г. 

  442 423  550 

9. Поливни площи и съоръжения - дка 2008 г. 2010 г. 2015 2016 г. 

 Поливни площи - дка 9755 5303 6692 6890 

 Годни площи за поливане - дка     

 

 

8.2. Земеползване и устройство на горските територии 

Община Стралджа попада в тракийската горско-растителна област с 

преобладаващи иглолистни и широколистни гори и нискостеблена растителност. 

Горите на територията на общината са разположени по южните склонове на Стара 

планина, Бакаджиците и по северозападните разклонения на Странджа планина.  

Общата площ на горските територии в община Стралджа, съгласно 

Горскостопанския план от 2014 г. е 10266,3 ха. От нея 9068,9 ха е залесена, 112,2 ха – 
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незалесена дървопроизводителна (сечища, пожарища и голини), 1085,2 ха незалесена 

недървопроизводителна (пътища, просеки, поляни, скали и др.) 

Преобладават издънкови гори за превръщане – 4505 ха, нискостеблени гори – 

2694 ха, иглолистни гори – 1067 ха, широколистни високостеблени гори – 803 ха и др. 

Според биогеографското райониране на България община Стралджа попада в 

Среднобългарски район, подрайон на Тунджанската хълмиста низина. 

Във фитогеографско отношение районът се отнася към Македоно- тракийската 

провинция. Характеризира се с разнообразна растителност, която е част от 

фитогенофонда на страната ни. Тук се срещат едновременно средноевропейски и 

средиземноморски видове. 

Стара планина, като фитоклиматична бариера, препятства проникването на по-

топлолюбивата флора на север от нея и на по-студоустойчивата флора на юг от нея. 

Малката надморска височина, преходноконтиненталният климат и 

плодородните черноземни смолници благоприятстват естественото разпространение 

само на широколистната растителност. Разпространени са ксеротермни екосистеми, 

формирани от дъб,цер, бряст, ясен, липа и др. 

В зоогеографско отношение общината попада в Горнотракийския район. Като 

цяло голяма част от фауната има преходно-средиземноморски облик. Сред 

животинските видове има редица застрашени от изчезване, които под различен статут 

подлежат на опазване. 

По видове собственост горските територии се разпределят на пет вида: 

Държавна собственост: горски територии  7250.6 ха 

        гори в зем. територии    131.0 ха 

 Общинска собственост: горски територии  2040.0 ха 

         гори в зем. територии    722.5 ха 

 Частна собственост: горски територии   ...43.4 ха 

    гори в зем. територии    .57.1 ха 

 На юридически лица: горски територии            - 

   гори в зем. територии      18.9 ха 

На религиозни организации: горски територии  2.8 ха 

       гори в зем. територии          - 

ОБЩО       10266.3 ха 

В това число: залесена площ      9068.9 ха 

   незалесена, дървопроизводителна    112.2 ха 

  незалесена, недървопроизводителна  1085.2 ха 

Разпределението на площта на горските територии по видове катег 
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Таблица 8.2.1 

Вид собственост Видове гори, ха  

ОБЩО Стопански Защитни Специални 

Държавна собственост 4396,6 274,9 2710,1 7381,6 

Общинска собственост 1664,5 61,2 1036,8 2762,5 

Частна на физически лица 93,9 - 6,6 100,5 

Частна на юридически лица 20,6 - 1,1 21,7 

ВСИЧКО 6175,6 336,1 3754,6 10266,3 

Източник: ТП Държавно горско стопанство „Тунджа” – гр. Ямбол 

Изкуствено създадените гори в общината през периода 2008-2016 г. са както следва: 

Година Отдел Подотдел Землище Площ  дка Проект Дървесен вид Схема 

2008 146 а Недялско 85 2004г цер 1Х1,5 

            акация 2,5Х1 

2008 146 б Недялско 52 2004г акация 2,5Х1 

2008 146 ж Недялско 25 2004г цер 1,5Х1 

2008 146 к Недялско 2 2004г цер 1,5Х1 

2008 195 н,5 Тамарино 85 2004г акация 2,5Х1 

2008 260 б Александрово 29 2004г цер 1,5Х1 

2008 144 к Маленово 53 2004г акация 2,5Х1 

2008 212 а Саранско 26 2004г цер 1,5Х1 

2008 212 б Саранско 50 2004г цер 1,5Х1 

2008 212 в Саранско 25 2004г цер 1,5Х1 

2008 297 б Палаузово 58 2004г акация 2,5Х1 

2008 297 в Палаузово 87 2004г цер 1,5Х1 

2008 297 г Палаузово 22 2004г цер 1,5Х1 

2009 144 к Маленово 67 2004г акация 2,5Х1 

2009 297 2 Палаузово 78 2004г акация 2,5Х1 

2009 251 4 Александрово 57 2004г акация 2,5Х1 

2009 144 б Маленово 53 2004г червен дъб 2Х1 

2009 212 а Саранско 20 2004г цер 1,5Х1 

2009 212 б Саранско 50 2004г цер 1,5Х1 

2009 212 в Саранско 20 2004г цер 1,5Х1 

2009 211 а Маленово 90 2004г цер 1,5Х1 

2010 237 н Каменец 5 2004г акация 2,5Х1 

2011 237 9 Каменец 40 2004г цер 1,5Х1 
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Съставът на горите, разпределен по видове гори, е, както следва: 

Дървесни видове     площ, ха 

 Иглолистни      1067.0 ха 

  - бял бор         23.9 ха 

  - черен бор     1043.1 ха 

 Широколистни високостъблени     803.2 ха 

  - дъб        251.5 ха 

  - цер        242.6 ха 

  - бряст           5.4 ха 

  - ясен         135.0 ха 

  - липа           50.9 ха 

  - топола           4.8 ха 

  - трепетлика           0.1 ха 

  - явор           0.6 ха 

  - орех           95.9 ха 

  - други (общо)         16.4 ха 

2011 257 1 Александрово 126 2004г акация 2,5Х1 

2011 237 н Каменец 10 2004г акация 2,5Х1 

2014 239 п Леярово 73 2014г черен бор 2,5Х2 

            атл.кедър 2,5Х2 

            червен дъб 2,5Х1 

2014 239 о Леярово 18 2014г червен дъб 2,5Х1 

2014 239 н Леярово 20 2014г цер 2Х0,80 

2015 243 ж Поляна 157 2014г черен бор 2,5Х1 

            цер 2Х0,80 

2015 243 и Поляна 28 2014г цер 2Х0,80 

2015 243 к Поляна 21 2014г цер 2Х0,80 

2015 244 а Поляна 50 2014г цер 2Х0,80 

2015 244 в Поляна 4 2014г цер 2Х0,80 

2015 244 н Поляна 31 2014г цер 2Х0,80 

2015 202 е Първенец 39 2014г атл.кедър 2,5Х2 

2015 244 л Поляна 48 2014г атл.кедър 2,5Х2 

2015 243 а Леярово 21 2014г червен дъб 2,5Х1 

Общо       1725       
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 Издънкови за превръщане    4504.6 ха 

  - дъб      2115.4 ха 

  - цер      2229.2 ха 

  - габър           2.9 ха 

  - липа        25.2 ха 

  - други (общо)      131.9 ха 

 Нискостъблени     2694.1 ха 

  - дъб        260.6 ха 

  - цер        110.2 ха 

  - акация       905.9 ха 

  - келяв габър     1154.5 ха 

  - липа            4.0 ха 

  - други (общо)      258.9 ха 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ВСИЧКО       9068.9 ха 

 

Преобладават издънковите дъбови и церови гори, които заемат почти 50% от 

залесената територия. Следват нискостеблените насаждения от келяв габър и 

иглолистните култури от черен бор.  

На територията на ТП „ДГС Тунджа”, не е констатирано развитие на активни 

ерозионни процеси и нарушени територии. За следващия ревизионен период не са 

проектирани специални противоерозионни мероприятия, изграждането на технико-

укрепителни съоръжения и територии за рекултивация. 

На територията на общината има една защитена местност „ Блатото“ 

Тя представлява естествено находище на блатно кокиче в местността Блатото, 

в землището на с.Палаузово, обявена със заповед № 1938 от 03.07.1970 г. на МГГП; 

актуализиране на площта на защитената територия със заповед № РД-949 от 

28.12.2007 г. на МОСВ с площ 15,45 ха, находяща се изцяло в земеделски земи. 

 

9. СЕЛИЩНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

9.1. Селищна мрежа 

89 
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9.1.1. Историческо развитие на селищата 

Гр. Стралджа 

Липсват данни за това кога точно е възникнало селището. От публикациите на Р. 

Стойков и Иван Дундаров върху турските данъчни регистри се вижда, че още през 

1609-1610 г. е съществувало селище, което носело името Истраилджа/23;57/. В 

документите и пътеписите от Х1Х в. то вече носело името Стралджа/50,с.142- 

144;61,с.210/. Верен отговор на въпроса за произхода на името Стралджа дава П. 

Делирадев, като посочва, че в неговата основа лежало старобългарското 

съществително стрелец. 

Името Стралджа селището продължава да носи и днес, след обявяването му за 

град през 1969 г. 

с. Александрово 

В турския данъчен регистър от 1666 г. било отбелязано село Карахасанлъ, 

което според специалистите било днешното с. Александрово. Според съществуващите 

предания селото се е местило няколко пъти. П. Делирадев твърди, че след войната 

през 1828-1829 г. по-голямата част от българското население се изселила в 

Басарабия, а след това там се заселили черкези, които прогонили и последните 

българи.Черкезите го наричали Хасаноглу. След Освобождението черкезите се изсели 

и на тяхно място дошли българи. С княжески указ от 30.09.1833 г. му било дадено 

името на Александър Батемберг-Александрово/16,с.332;45,А-1,л.20;56,л.20/. 

с. Атолово 

Без съмнение то е най-малкото село в Ямболския край. След пресушаването на 

Стралджанското блато в годините след Първата световна война, по инициатива и със 

средствата на Английския фонд “Спасени деца” с председател лорд А. Атол, върху 

освободените земи било създадено ново селище. През 1926 г. то било признато за 

населено място с името Английско село, а с Царски указ от 08.04.1931 г. било обявено 

за село Атолово-в знак на признателност към лорд Атол, което носи и до днес. 

с. Богорово 

В документите от времето на Руско-Турската война през 1828-1829 г. селото било 

отбелязано с името Арпач-Имчени/52,с.200,217/. Мястото, където възникнало селото, 

се наричало „Арпалъците”, тъй като там виреел добре ечемика. Според П. Делирадев 

това име буквално означава ечемиченище /16,с.332;46,с.194/. 

С Министерска заповед от 09.08.1934 г. на селото било дадено името на 

българския възрожденец Иван Богоров-Богорово, което то носи и днес. 

с. Воденичане 

От публикациите на Р. Стойков, върху турските данъчни регистри се вижда, че 

село с името Дерменоглу е съществувало още през 1609 г. Според спомените, 

съхранявани в НБКМ, както и сведенията на д-р Симеон Табаков, то е възникнало 

около построената от един турчин на р. Мочурица воденица, която по тази река била 

голяма рядкост. Около нея се заселили семейства от съседните села, с което било 

сложено началото на селото. 

В превод Дерменкьой означава воденично село/45,В-5,с.4-6;35;56,с.62;62,с.333/.  
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С Министерска заповед от 09.08.1934 г. селото било преименувано в село 

Воденичане, което носи и сега. 

с. Войника 

Според Иван Дундаров селото се споменава в турските данъчни регистри от 1609 

г. с името Саатлю, тъй като жителите му били потомствени войници. По-късно те били 

принудени да се изселят. Възможно е част от тях да са се върнали обратно. В 

документите от времето на Руско-Турската война през 1828-1829 г. името му не се 

споменава никъде. Едва към средата на Х1Х в. било основано днешното село 

Уйника/Войника/. 

Името Саатлю в превод от турски означава часови или село от военизиран тип. 

с. Джинот 

В документите от началото на XVII в. Р. Стойков го разчита като Джалин оба, а 

Иван Дундаров-като Чинкоглу, в тези от 1666 г.-като Джалин коджа, а от времето на 

Руско-Турската война 1828-1829 г. било отбелязано като Чинкоджа/23;29;57;67,с.300/. 

Добавката оба към най-старото име на селото Джалин е доказателство, че 

възникването му е свързано с колонизацията на юруците. Според краеведа Н. Душков 

основател или владетел на селото бил Чин ходжа. В неговата основа лежи турската 

дума чин, която на турски означава китаец, т.е. дошъл от Туркестан. 

През 1934 г. с Министерска заповед от 09.08. с.г. му било дадено името Джинот- в 

чест на Йордан Джинот-виден общественик и просветител в Македония преди 

Освобождението/41,т.2,с.299/. 

с. Зимница 

Според публикациите на специалистите върху турските данъчни регистри в 

землището на селото са съществували в различно време няколко селища. Според Р. 

Стойков в документите от 1591 г. било споменато село Карахисарлъ, а според Иван 

Дундаров в документите от 1609 г.-Юмер обасъ. През 1830 г. както и по време на 

Освобождението съществувало вече село Кашлакьой /23;50,с.142-144;57;61,с.209/. 

В превод Юмер обасъ означава Юмерово поле, което е свидетелство, че 

възникването му било свързано с колонизация от юруците, а Карахисарлъ означава 

черна крепост. Според М. Маринов село Кашлакьой означава зимовище на овце и на 

едър рогат добитък. 

С Княжески указ от 06.12.1906 г. селото било преименувано на Зимница, т.е. 

зимовище/45,3-2,л.42/. 

с. Иречеково 

Всички изследователи разчитат старото му име по един и същ начин. Според Р. 

Стойков в документи от 1606 г. то било Арнавуд, според Иван Дундаров в документи от 

1609 г. е Арнауткьой, а в документи от 1615 г. е Арнаут/23; 31; 46,с.218-219; 51/. По 

време на Освобождението е носело името Арнауткьой. 

Това име произлиза от турската дума арнаут, която в превод означава албанец. 

Според проф. Симеон Табаков в селото живеели арнаути мохамедани, което показва, 

че те са дошли в българските земи след падането на България под османска власт. 
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Макар, че арнаутите са се изселили твърде рано, селото продължило да носи 

това име и след Освобождението, когато с Министерска заповед от 19.08.1934 г. му 

било дадено името на чешкия историк Константин Иречек-Иречеково. 

с. Каменец 

Според изследователите старото име на селото се среща в турските данъчни 

регистри от 1609 г. като Йенидже и Бакаджик, а от 1666 г. като Саранлъ Йеникьой/23; 

31/. В документи от времето на Руско-Турската война през 1828-1829 г. било 

отбелязано като Еникьой. Такъв бил произхода на името Саранлъ Йеникьой, което в 

превод означавало Ново село до село Саранлии или Еникьой и Бакаджик, което в 

превод означава ново село до Бакаджика. 

Пред 1934 г. с Министерска заповед от 09.08. на селото било дадено името Хан 

Телец/24,т.6, с.627/. С указ на президиума на народното събрание от 08.1950 г. било 

преименувано на Каменец, което е свързано със съществуващите каменни кариери 

край селото. 

с. Леярово 

Ако се съди по публикациите на специалистите може да се твърди, че с. Дюкменя 

възникнало сравнително късно. Най-ранното му име било споменато в пътеписите на 

Н. Кочубей от 1793 г. като Дикотей. В документите от времето на Руско- Турската война 

през 1828-1829 г. било отбелязано с имената Дюкмен и Дюкменя/44,с.66; 155; 50,с.64; 

61,с.212/. Според П. Делирадев в основата на това име лежи турската дума дюкмек, 

която в превод означава леяр и вероятно е била свързана с развитието на 

рударството в Бакаджиците, по поречието на Дюкменската река/16,с.340/. 

С Министерска заповед от 09.08.1934 г. му било дадено името Леярово, което е 

точен превод на старото име. 

с. Лозенец 

Според Р. Стойков в данъчния регистър от 1609 г. името на селото било Секбани 

кебир, а според Иван Дундаров-Секбан/23; 57/. Специално внимание на възникването 

на селището, както и на произхода на неговото име са отделили проф. С. Табаков и П. 

Делирадев. Поради важното му местоположение-на кръстопътя между Карнобат- 

Сливен-Ямбол-Рижки проход, султан Сюлейман построил на това място крепост. В нея 

били разположени секбани кебир/особен род еничарски войски/, които охранявали 

прохода. По-късно, след западането на крепостта през ХУШ в., там били настанени 

помощни войски-сеймени, които изпълнявали административни функции /16,с.65; 45,Л-

5, л.29-37; 56,л.65/. Именно от тях селото получило името Сеймен. 

При масовото преименуване на селищата през 1934 г. с Министерска заповед от 

09.08. му било дадено името Лозенец. Според спомените това име било свързано с 

отглеждането на лозя. 

с. Люлин 

Според Р. Стойков имено Йени махле се споменавало в турския данъчен 

регистър от 1591 г./57/. По време на Руско-Турската война през 1828-1829 г. било 

споменато като Ново село, а в списъка на селищата от Казълагаческата кааза от 1878 

г. като Ени махле/14,с.478; 53,с.210/, което се запазило и след Освобождението. 

С Министерска заповед от 09.08.1934 г. на селото било дадено името Люлин, 

което вероятно било свързано с растящи по склоновете на Бакаджиците люляци. 
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с. Маленово 

Според Кр. Дулев то било отбелязано в описанието на Хамер от 1609 г. и в 

руската военна карта от времето на войната през 1828-1829г. като Пашикьой. Това име 

означавало пашово село, като в него е залегнало званието на неговия владетел. 

Основателно е твърдението, че при масовото преименуване на селата през 1934 

г. се е наложило виждането, че в неговата основа лежало не съществителното паша, а 

паша, т.е. наличието на трева за добитък, поради което било възприето като българско 

наименование. 

Поради това с Министерска заповед от 09.08.1934 г. името на селото било само 

частично изменено-от Пашакьой в Пашино. Това недоразумение било отстранено с 

указ на президиума на Народното събрание от 13.08.1951 г., с който селото било 

преименувано в Маленово/в памет на загиналия в антифашистката борба Мален 

Даев/. 

с. Недялско 

От публикациите на специалистите върху турските данъчни регистри от XV- XVIII 

в. се вижда, че старото име на селото Афтане не се среща в тях. Според Е. 

Грозданова, обаче, то се споменавало в пътеписите на В. Етингентски от 1699 г., на К. 

Нибур от 1767 г. и др. /55,с.59/. В пътеписните бележки на Н. Кочубей от 1793 г., то 

фигурирало като Гафтан, в документите от войната през 1828-1829 г. като 

Хафтани/50,с.63-64; 55,с.59; 61,с.212, 217/. 

За произхода на името Афтане до нас са достигнали различни предания. Според 

едно от тях, то носело името на Афтан войвода, а според друго било име на турския 

разбойник Афтан, което в превод означава „привилигирован”. Най-приемливо, обаче е 

твърдението, съдържащо се в сборника „Българско село”, че в основата му лежи 

съществителното хафта, което в превод означава седмица/45,Н-1, л.1-7; 46,с.200; 

56,с.60/. Макар че е трудно да се обясни връзката с името на даденото населено 

място, очевидно е, че точно така е било възприето при преименуването на селищата 

през 1934 г., поради което с Министерска заповед от 09.08. му било дадено името 

Недялско. 

с. Палаузово 

Според публикациите на специалистите върху турските данъчни регистри, 

старото име на селото се среща през XVII в. в следните форми: през 1609 г. като 

Авлалъ и Евлиялъ, през 1672 г.-Авлалу, през 1636 г.-Авлу и през 1666 г.-Авлиал, 

Авлалу и Караагадж. По време на войната през 1828-1829 г. било отбелязано като 

Авлалии/23; 31,с.221; 51,с.210/. 

П. Делирадев посочва, че в основата на тези имена лежала гръцката дума ауле, 

която означава двор, затворено място. Но тъй като през онези векове почти всички 

селища в региона носели турски имена, по-приемливо е схващането, че в селото 

съществувало турско теке/гроб/, което било считано за евлела/свято място/, откъдето 

идва и името му/16,с.343-344; 41,с.210-213; 46,с.210-212/. 

През 1934 г. с Министерска заповед от 09.08. в памет на видния български 

възрожденец Николай Хр. Палаузов, му било дадено името Палаузово. 

с. Поляна 
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Според военната карта от времето на Руско-Турската война от 1828-1829 г. 

носело името Бургуджикьой. Със същото име го споменава и Г.С.Раковски при 

пътуването си начело на малка чета от Истанбул за източна стара планина/33; 45,П-4, 

л.18-29/. Името на селото не се среща в публикациите върху турските данъчни 

регистри, което показва, че то е възникнало сравнително късно. 

В основата на това име лежала турската дума бургия, която в превод означава 

свредел. Най-убедително е твърдението, че в това село, намиращо се южно от 

Бакаджиците било развито рударството. Вероятно в селото били произвеждани бургии, 

откъдето дошло и името му. 

През 1934 г. било преименувано на Поляна - име свързано със съществуващата 

край селото Бяла поляна/45,П-4, л.18-19; 56,с.37/. 

с. Правдино 

В турските данъчни регистри старото име на селото Доуруклии било споменато 

само веднъж-през 1626 г. като Тауклу/31,с.211-223/. Според сведенията в летописната 

книга на селското училище към 1860 г. в него се заселили черкези, които прогонили 

българите и го превърнали в черкезко село. В навечерието на Освобождението в него 

живеели 400 черкезки и само 5 български семейства. След като по време на 

освободителната война, черкезите избягали в Анадола, в него се заселили българи от 

Източна Тракия, включително и католици-унияти от Одрин/14,с.345; 45,П-6, 

л.7;46,с.181/. 

В навечерието на Освобождението селото носело името Доуруклии, като в 

неговата основа лежала думата доуруклама, като в превод означава препълнен, или 

пък дуру, която означава правда. Според Т. Пенев и според сборника „Българско село”, 

това име било свързано с намиращите се край селото останки от римската крепост 

„Добрак”/46,с.189-190; 56,с.62/. 

Очевидно е, че при промените на имената през 1934 г., е било възприето, че в 

основата на името лежи съществителното дуру/правда/, поради което с Министерска 

заповед от 09.08., му било дадено името Правдино. 

с. Първенец 

В данъчния регистър от 1609 г. Иван Дундаров разчел старото име на селото 

като Башалии. В руската военна карта от времето на войната през 1828-1829 г. било 

отбелязано като Башали, а Б. Нейков го споменава като Башалии/23; 44,с.56;46,с.180/. 

Проф. С. Табаков счита, че в основата на горното име лежи турската дума баш, 

която в превод означава пръв, главен. Според Т. Пенев тя означавала хубаво, лично 

място. Що се отнася до втората част на името-али, някои краеведи допускат, че това 

било лично име, а други като окончание/46,с.18/. Именно поради това Иван Дундаров 

го превежда като глава-старейшина, а според други специалисти то означавало 

Първия Али. 

Въпреки тези различия, при преименуването на селищата през 1934 г. му било 

дадено името Първенец. 

с. Саранско 

Старото име на селото е споменато във всички публикации на турските данъчни 

регистри от XV-XVII в. В документ от 1493 г. се среща с имената Идри, Сарухан и 

Саруханлъ/21,с.117; 55,с.43, 49/. През следващите векове фигурирало като 
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Сарайисарнаслъ, било отбелязано като Саранлъ и Сарханлъ/23;57;58;63/. В 

руските документи от времето на Руско-Турската война през 1828-1829 г., вече носело 

името Саранлии, което се запазило и след Освобождението. 

Може да се допусне, че Идри било завареното име на селото, докато Сарухан 

било наложено от колонизаторите юруци/Е.Грозданова, 55,с.43/. 

След Освобождението било преценено, че името Саранлии имало българско 

звучене, поради което с Министерска заповед от 1934 г., било изменено само 

окончанието му и от Саранлии станало Саранско. 

с. Тамарино 

В турския данъчен регистър от XV в. било отбелязано като Тюкер Лиллю, в един 

руски пътепис от края на XVШ в. като Тюркменар, а в друг от 1830 г. като Туркие/31; 

50,с.64; 145/. 

С основание може да се твърди, че в основата на тези имена лежи 

съществителното тюрк, туркмен, каквато била коренната принадлежност на 

колонизаторите юруци. Според проф. С. Табаков и краеведа Т. Тенев, както и според 

спомените на Найден Томев, първите жители на селището били чергари, т.е. юруци- 

туркмени/45,Т-1, л.250/. 

При масовото преименуване през 1934 г. с Министерска заповед от 09.08. на 

селото било дадено името Тамарино, което произлизало от това на българската 

царица Тамара. 

с. Чарда 

Според публикациите на Р. Стойков и Иван Дундаров върху турските данъчни 

регистри, старото име на селото било Саръ ходжа или Суруджулу/23; 57/. В руската 

военна карта от времето на войната през 1828-1829 г., било отбелязано като 

Суруджалии. 

Според проф. Симеон Табаков населението превеждало думата саръ като глух и 

считало, че то означава „Село на глухия ходжа”/45,Ч-1/. Според сборника „Българско 

село”, то означавало „жълтия ходжа”/36,с.66/. Това дава основание да се допусне, че 

той било от източен произход. 

С Министерска заповед от 09.08.1934 г. му било дадено името Чарда, което 

означава стадо, добитък и няма нищо общо със старото име и вероятно било свързано 

с един от основните поминъци на населението-скотовъдството. 

9.1.2. Структура на селищната мрежа 

Анализът на пространствената характеристика на селищната мрежа в община 

стралджа показва специфичната особеност на урбанизиране в условията на равнинен 

терен с прилежащи територии преимуществено от обработваеми земеделски земи. От 

приложената схема се вижда едно равномерно ситуиране на населените места в 

общата територия на общината. Изключение предопределят горските територии 

(съпроводени с по-малко или повече стръмен релеф) между с. Маленово, с. Войника, 

с. Поляна поради наличието на горския хълм „ Войнишки бакаджик“ и най-вече 

стръмните горски територии (част от най-южния скат на Стара планина), разположени 

северно от с. Лозенец. 



173 
 

Селищната мрежа в община Стралджа отдавна е стабилизирана и не се очакват 

промени в състоянието и’. Тя обхваща един град и двадесет и едно села. На 

територията на общината няма махали или други селищни образувания.Всички 

населени места са с компактна структура. 

Административният център – гр. Стралджа е разположен в най-северната част на 

общината, като само с. Лозенец е ситуиран по-северно. Достъпността до другите 

населени места е осигурена чрез сложна система от третокласни пътища, като път III-

707 е основен и преминава през по-голямата част от селата, докато останалите такива 

са обвързани с него чрез разклонения на пътната мрежа от всякакъв клас. 

По данни на НСИ за 2017 г. жителите на общината са 12 014 души, а гъстотата на 

обитаване на населението за цялата площ от 67 625.2 ха е 17.8 души на кв.км при 

средна за областта 37.2 и за страната 63.1 души/кв.км. 

Площта, която селищната територия на населените места по баланса възлиза на 

907.1 ха, което представлява 1.34% от цялата общинска територия. Средната гъстота 

на населените места в община Стралджа е 3.25 населени места на 100 кв.км площ. 

В административния , културен и икономически център гр. Стралджа са 

концентрирани общинската администрация, изнесената държавна администрация, 

седалищата на голимите частни фирми, множество малки фирми, транспортните 

възли със селата от общината и с големите градове, ж.п. гара на главната линия 

София-Бургас и 47% от населението на общината. Гр. Стралджа е и най-голямото 

населено място с 5 688 жители (към 2017 г.). 

По големите села в общината са: с. Зимница – 1 688 жители, с. Лозенец – 614 

жители и с. Иречеково, Воденичене и Каменец с между 350 и 400 жители. 

9.2. Градоустройствени характеристики на населените места, изграденост, 

благоустроеност 

Според Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 

28.08.2012 г., неофициален раздел) на МРРБ за категоризацията на населените места, 

общината е от 4-та категория, като освен общинския център, който е от 4-та категория 

също, останалите населени места са с по-ниска категория. 

■ 5-та категория : 1 населено място 

■ 6-та категория: 3 населени места 

■ 7-ма категория: 15 населени места 

■ 8-ма категория: 2 населени места 

Най-ниската категория е осма, като тези селища са с население под 100 души и 

са застрашени от изчезване. Най-многобройни са селата от седма категория, което 

предполага липсата на балансирано развитие в общината, тъй като общинския център 

е силно развит, липсват подкрепящи сателитни населени места, които да са центрове 

на растеж. 

Взимайки предвид четирите критерия: демографски, урбанизационен, 

инфраструктура и селищно-административни и културни функции, селищата в община 

Стралджа са със следните категории: 
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ЕКАТТЕ Населено място Площ на Категория 

  землище  

69660 гр. Стралджа 79,305 4 

00343 с. Александрово 37,264 7 

00816 с. Атолово 10,346 7 

04786 с. Богорово 12,017 8 

11661 с. Воденичане 12,931 7 

11908 с. Войника 16,125 6 

20804 с. Джинот 47,189 7 

30898 с. Зимница 31,672 5 

32771 с. Иречеково 17,902 7 

35794 с. Каменец 28,703 6 

43615 с. Леярово 23,030 8 

44118 с. Лозенец 34,931 6 

44666 с. Люлин 44,422 7 

46303 с. Маленово 27,313 7 

51384 с. Недялско 43,464 7 

55244 с. Палаузово 24,272 7 

57409 с. Поляна 31,739 7 

58003 с. Правдино 13,146 7 

59046 с. Първенец 21,408 7 

65406 с. Саранско 32,480 7 

72076 с. Тамарино 40,931 7 

80220 с. Чарда 46,695 7 

 

Описание на териториалната структура и административните функции на 

Община Стралджа 

№ 
Наименование на 

населеното място 

Идентификационе н 

№ на Общината 

ЕКАТТЕ Функциона 

лен тип 

Жители 

 Община Стралджа 282296164 96164  14 712 

 Общински център 

гр. Стралджа 

22-00 69660 IV 5 995 

 КМЕТСТВА:     

1. с. Воденичане 22-04 11661 VI над 250 ж. 

2. с. Войника 22-05 11908 V над 250 ж. 

3. с. Джинот 22-21 20804 VII над 250 ж. 

4. с. Зимница 22-07 30898 V над 250 ж. 

5. с. Иречеково 22-09 32771 VI над 250 ж. 

6. с. Каменец 22-10 35794 VI над 250 ж. 

7. с. Лозенец 22-12 44118 VI над 250 ж. 

8. с. Маленово 22-20 46303 VII над 250 ж. 

9. с. Недялско 22-22 51384 VI над 250 ж. 

10. с. Поляна 22-23 57409 VII над 250 ж. 

11. с. Първенец 22-19 59046 VII над 250 ж. 
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12. с. Тамарино 22-24 72076 VII над 250 ж. 

13. с. Чарда 22-25 80220 VII над 250 ж. 

 НАМЕСТНИЧЕСТВА     

1. с. Александрово  00343 VII под 250 ж. 

2. с. Атолово  00816 VII под 250 ж. 

3. с. Богорово  04786 VIII под 250 ж. 

4. с. Леярово  43615 VIII под 250 ж. 

5.

 

 

55244

 

VII

 

под 

ж.

 

250 

7.

 

с. 

Прав

дино

 

 

58003

 

VII

 

под 

ж.

 

250 

8.

 

с. 

Сара

нско

 

 

65406

 

VIII

 

под 

ж.

 

250 

 

 

с. Люлин  44666 VII под 250 ж. 

6. с. Палаузово  55244 VII под 250 ж. 

7. с. Правдино  58003 VII под 250 ж. 

8. с. Саранско  65406 VIII под 250 ж. 

 

В Община Стралджа няма прикрепени Наместничества към Кметства. 

В Община Стралджа всяко кметство се състои само от едно населено място. 

Изградеността, социалната им и техническа осигуреност, както и 

благоустроеността на селата в общината, обслужващи качеството на жизнената среда 

във всяко едно от тях, са от съществено значение за собственото им по-нататъшно 

развитие, респективно за ролята, която могат да играят в стабилизиране на 

структурата на селищната мрежа. 

През втората половина на ХХ век във всички селища е осъществена 

реконструкция на централните зони и оформяне на площадно пространство с 

обществен характер и разполагане на основните обществени сгради около него. 

През този период са изградени нови училища, библиотеки и детски заведения, 

обособени са спортни терени и малки зелени площи с публичен характер. 

В периферията на селищата и в извънселищните граници, по време на 

социалистическия период на развитие и кооперирано селско стопанство, са изградени 

стопански дворове и животновъдни ферми, които в не малка част са разграбени, 

разрушени и изоставени. Част от тях са приватизирани и функционират със същото, 

или частично променено предназначение. В настоящият момент, с малки изключения, 

бившите стопански зони край селата представляват нелицеприятна гледка и е белег на 

несъстояла се докрай социално-икономическа реалност. В национален мащаб е 

необходима целенасочена политика и усилия за ликвидиране на една от язвите на 

селата.  

Социална инфраструктура. Осигуреността на селата с обекти на социалната 

инфраструктура е представена подробно в раздел „Социални дейности и социална 

инфраструктура”. Това, което е съществено да се отбележи от гледна точка на 

селищното развитие, е, че териториалното разпределение на инфраструктурата на 

общественото обслужване е повлияло върху йерархизацията на селищната мрежа. 

Функционалните връзки, благодарение на които се реализират възможностите част от 

жизнедейностните потребности на населението / обитателите да може да се 

удовлетворяват в близко разположени и лесно достъпни съседни населени места, 

предлагащи такива възможности и способни по тази причина да играят ролята на 
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опорни центрове на селищната мрежа. За такива опорни центрове следва да се смятат 

освен гр. Стралджа и по-големите пет села от общината. 

Техническа инфраструктура. Осигуреността на селата с техническа 

инфраструктура не показва различия между отделните населени места, които да 

влияят върху йерархичното им съподчиняване. Нивото на осигуреност е практически 

равностойно. По-скоро някои общи за всички или за повечето села открити проблеми 

са с неблагоприятно влияние върху развитието им. Това е на първо място липсата на 

канализация, която за селата, които ползват подземни водоизточници, крие сериозни 

здравно-хигиенни рискове. Освен това трябва да се посочи ограниченият достъп до 

Интернет, както и бавно осъществяваната цифровизация на телефонната мрежа. 

Благоустроеност и комунално обслужване. Както е видно от подробния 

анализ на обществения транспорт, обслужващ общината, действащата система на 

транспортно обслужване не осигурява връзки на всички села с общинския център. 

Селата са общо взето с висока степен на изграденост на уличната мрежа. В повечето 

от тях част от уличната мрежа е с трайна настилка. Повсеместно, обаче техническото 

състояние на настилките не е добро, поради лошо поддържане, а на много места е 

необходимо основно ремонтиране. Недостатъчно е развито уличното осветление и 

бавно се внедряват енергоспестяващи осветителни тела и други алтернативни 

източници. 

Селата разполагат със звачитилни по плащ обществени озеленени терени, но 

като правило поддържането им, с много малки изключения, е крайно 

неудовлетворително. Всички населени места разполагат с гробищни паркове – в някои 

случаи отделни български и ромски. Някои от тях се нуждаят от разширяване, а всички 

от по-добро благоустрояване (и почистване). 

Като неудовлетворително се оценява почистването на деретата. 

Жилищен фонд. Жилищният фондна територията на Община Стралджа 

включва жилища - общинска собственост и жилища - частна собственост. 

Жилищни блокове има на територията на гр. Стралджа /8 бр. /, един /1/ от които 

е общинска собственост и с. Войника /2 бр. /. Всички останали жилища са обикновено 

двуфамилни, едноетажни и двуетажни сгради. Преобладават масивните /МЖ/, но 

съществуват и полумасивни /пМЖ/ и паянтови/ПЖ/ жилища. 

Делът на общинските жилища към частните такива е минимален. На 

територията на гр. Стралджа има единадесет /11/ общински жилища, а в с. Войника-

едно /1/. Всичките са отдадени под наем и се обитават предимно от млади семейства. 

В останалите населени места на територията на Общината няма изградени общински 

жилища. 

Частните жилища заемат голям процент от жилищния фонд на Община 

Стралджа. В по-голямата си част те са изградени в периода 1950-1970 г. и са 

еднотипни. Това показва, че сградният жилищен фонд на територията на Община 

Стралджа е остарял, а в някои случаи и застрашен от самосрутване. Това се отнася 

основно за жилищата в селата, тъй като те се обитават предимно от възрастни хора, 

които нямат средства и сили за ремонт на домовете си. 

В гр. Стралджа е струпано и компактно ромско население, което се издържа 

предимно от социални помощи. Поради това при тази етническа група обикновено 
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минимум 3-4 домакинства обитават едно жилище. Жилищата им в 90% от случаите са 

едноетажни и 100% от тях са незаконни и построени върху общинска земя. 

Като се има предвид високата раждаемост при тази група, обикновено жилищна 

площ от 50 м2 е обитавана от около 10 души. Състоянието на ромските жилища е 

крайно неприемливо от архитектурна и хигиенна гледна точка. В тях липсват 

санитарни възли и елементарни условия за живот. 

Недостиг на жилища в Община Стралджа има само в общинския център. Във 

всички останали селища от Общината има излишък на жилищен фонд. Това е 

следствие от миграцията на населението от селото в града, поради по-голямата 

възможност за работа, която предлага. 

В момента общината не разполага със свободни общински терени за 

индивидуално жилищно строителство на гражданите от ромски произход. Има 

незаконно и хаотично застроени малки сгради, които по начин на трайно ползване са 

във фонд населени места, но се намират извън регулацията на жилищната зона. 

Разположени са северно от града, от двете страни на изходящият от града за 

„Петолъчката“ третокласен път. ОУП променя строителните граници в тази част, така 

че те да бъдат обхванати. 

9.3. Планова  и проектна осигуреност 

За територията на общината има изработен териториално устройствен план на 

селищна система Стралджа с прогноза до 1990 г., но той не е носител на обективна 

информация. Към настоящият момент няма изработен общ  устройствен план. 

Центърът на общината и останалите населени места имат действащи устройствени 

планове, както следва: 

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО  

1. с.Атолово 181 от 23.04.1964 г. - КРП 

2. с.Александрово 82 от 24.02.1993 г. - ЗРП 

3. с.Богорово 9058 от 06.07.1939 г. - РП 

300-4-25 от 27.03.2003 г. - Кадастър 

4. с.Войника 16 от 20.03.1985 г. - ЗРП 

5. с.Воденичане 212 от 17.04.1990 г. - ЗРП 

6. с.Джинот 249 от 16.05.1988 г. - ЗРП 

7. с.Люлин 300-4-31 от 24.04.2003 г. – Кадастър 

6722 от 30.12.1938 г. - РП 

8. с.Зимница 168 от 28.06.1967 г. – ЗРП 

Частична промяна в кв.62 със Заповед 

331/30.10.2002 г. 

9. с.Леярово 75 от 12.04.1938 г. – РП 

РД 1862/18.04.2008 - КК 
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10. с.Лозенец 188 от 20.10.1969 г. - ЗРП 

11. с.Каменец 143 от 14.09.1983 г. - ЗРП 

12. с.Иречеково 52 от 14.07.1986 г. - ЗРП 

13. с.Маленово 86 от 01.04.-1992 г. - ЗРП 

14. с.Недялско 197 от 10.06.1967 г. - ЗРП 

15. с.Правдино 83 от 10.12.1986 г. - ЗРП 

16. с.Палаузово 296 от 31.05.1990 г. - ЗРП 

17. с.Поляна  566 от 26.08.1991 г. - ЗРП 

18. с.Първенец 200 от 08.07.1968 г. - ЗРП 

19. с.Саранско 87 от 01.04.1992 г. - ЗРП 

20. с.Чарда 365 от 03.07.1990 г. - ЗРП 

21. с.Тамарино 787 от 21.07.1988 г. - ЗРП 

22. гр.Стралджа 

 

Стралджа/под линията/ 

 

144 от 14.03.1990 г. – ЗРП 

ЦГЧ – 248 от 04.05.1995 г. – ЗРП 

3 – 414/14.07.2011 г. - РП 

РД – 1861/16.04.2008 г. - КК 

 

Както се вижда от горната таблица почти всички устройствени планове са стари 

и са изработени при предходните социално-икономически условия и нормативна 

уредба. Застроително-регулационни планове има за 19 населени места, включително 

града. Най-новият от тях е одобрен през 1993 г., а тринадесетса изработени преди 

1990 г..Най-новият ЗРП на ЦГИ на града е от 1995 г. и също така не е актуален спрямо 

изискванията на ЗУТ. 

Регулационните планове на три села са от 1938-1939 г., включително на село 

Люлин, което има 170 обитатели. 

Само за гр. Брезник и с. Леярово има изработени кадастрални карти от 2008 г., 

но подробни планове след това не са правени. За всички Землища, освен горните две 

населени места има актуални карти за възстановената собственост – КВС. 

Постепенно следва да се изработят кадастрални карти за всички населени 

места и техните землища, като се започне от най-належащите – тези от по-горен 

функционален тип. 

Успоредно с това може да започне изработването и на регулационни планове 

на населените места, а на централните части на големите села, както и на целия град 

– ПРЗ. 

Изготвянето на нови планове в цифров вид ще облекчи максимално 

техническата служба на общината, а от друга страна ще даде възможност за 

максимална точност при издаване на скици, визи и други. 
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9.4. Развитие и устройство на населените места 

Селищната мрежа в общината е стабилизирана и някакви промени в нея не се 

очакват. Групирането на по-голямата част от населението на общината в общинския 

център гр. Стралджа, определя и ситуирането на водещи административни и социално 

– битови функции в него.Застрашени от обезлюдяване са много от малките села. 

Поради специфичния равнинен терен селищата са със сравнително компактна 

структура. 

Една част от сградния фонд е в лошо състояние от факта, че през последните 

20 години голяма част от селата са обезлюдени. 

Поради намаления брой на обитателите в населените места на общината 

възниква въпросът за използването и стопанисването на съществуващия жилищен 

фонд, една значителна част от който не се поддържа. 

Необходимо е създаването на устройствени предпоставки, за да се привлекат 

нови икономически субекти, способни да диверсифицират икономическата база на 

селищата в общината. 

Подробният анализ на състоянието на селищната мрежа и на формиращите я 

населени места показват изявените проблеми и изводите, мотивират следните 

устройствени изисквания: 

 Селищното развитие на гр.Стралджа, като действителен опорен център в 

селищната мрежа на общината, като се отчитат тенденциите в 

демографското развитие, развитие на социалната и техническата 

инфраструктура, инвестиционната активност и др.; 

 Създаване на устройствени правила за регулиране на инвестиционния 

интерес за ново строителство в населените места и за урбанизация на 

прилежащите им територии за обитаване и други функции – производствени, 

рекреационни и други; 

 Усвояване за нови функции на изоставените обществени сгради в 

селищните центрове; 

 Развиване на системата за социална инфраструктура в съответствие с 

актуалните потребности на населението; 

 Екологосъобразни трансформации на урбанизираните територии. 

Новият ОУПО Стралджа предвижда разширяване на строителните граници на 

населените места. За някои от тях това се налага поради неточност на картите на 

възстановената собственост и несъответствие между показаните в  тях строителни 

граници и реалните граници по действащите регулациони планове. 

В повечето населени места, извън регулационните граници, съществуват 

жилищни имоти частично застроени с жилищни сгради, включително и постоянно 

обитавани, както и стопански постройки. В този случай, външните регулационни 

граници на населеното място са коригирани нееднократно, по силата на различни 

министерски постановления. 

По КВС тези терени са показани извън строителните граници, като „други 

урбанизирани територии“. С общия план, по целесъобразност, голяма част от тях се 

приобщават в строителните граници. 
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С новия план се предвиждат и промени по отношение на терените за стопанска 

дейност. Това се отнася за тези от тях, които граничат със строителните граници на 

населените места – те се преотреждат за устройствени зони тип Пп – за предимно 

производствени дейности и се включват в строителни граници. 

С това се цели да се облекчат бъдещите процедури, свързани с възможностите 

за реализиране на инвестиционни проекти. 

Развитието на населените места след гр. Стралджа ще бъде разгледано по 

азбучен ред. 

9.4.1. Град Стралджа 

В комуникационно отношение Стралджа е добре обезпечен с достъп до 

главната републиканска транспортна инфраструктура. 

През южната част на града преминава VIIIма ж.п. линия Пловдив-Бургас и 

функционира ж.п. гара. 

На 3,5 км в южна посока е изградена автомагистрала „Тракия„, макар, че 

достъпът до нея се осъществява от пътен възел с първокласен път I-7, отстоящ на 

десет км от Стралджа. В близост са двата първокласни пътища I-6 и I-7. 

Съществуващата улична мрежа на града се отличава с много добри 

геометрични характеристики. Тя е проведена така, че оформя правилни и оптимални 

по големина квартали и осигурява комуникационен достъп до всички имоти.  

В планировъчно отношение жилищната зона представлява компактна структура, 

която е характерна за населени места възникнали на равен терен и при липса на 

природни особености. 

Обществено-обслужващият център е разположен асиметрично на юг. 

Складово-производствените и стопански терени са разположени периферно на 

жилищните квартали на юг, изток и отчасти север. 

Почти всички жилищни терени са включени в строителните граници на града. 

Малко изключение правят застроени имоти в ромската махала, намираща се на север 

от него. 

Сега площта на населеното място в строителните граници е 326.9 ха. 

С новият общ устройствен план, Стралджа придобива всички перспективи за 

развитие, като един от опорните центрове на Ямболска област.За по-голяма 

прегледност ще проследим развитието на околоградската зона от северозападния 

край по посока на часовниковата стрелка. 

Жилищната зона се доразвива, като към строителните граници се приобщават 

незаконно застроените имоти в махалата, както и един застроен имот, намиращ се в 

североизточна посока. 

Теренът с минерална вода също влиза в регулация, като се разчита наличната 

база да се реконструира и доразвие, така че освен за хигиенни нужди да дава 

възможност и за отдих и спорт. 

Прилежащият на север стопански терен с площ 7.1 ха, се включва в 

строителните граници и става устройствена зона тип Пп – предимно производствена 

дейност. 
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На изток от него един участък земеделска земя с площ 1.14ха, се отрежда за 

същата дейност. 

На изток се променя предназначението на 1.49 ха земеделска земя – пасище за 

спортна дейност и се включва в регулация. 

Тясна ивица земеделска земя с площ 0.47 ха става за складово-производствени 

дейности и заедно с прилежащия на изток стопански терен с площ 10.82 ха се 

включват в регулация, като зона Пп. 

Гробищният терен на Стралджа се разширява на север върху съществуващ 

стопански терен с площ 0.65 ха. 

Производственият терен в югоизточния край на града се разширява от южната 

страна и на изток от третокласен път III-707 с обща площ 3.32 ха, от която 1,5 ха са 

терен за транспортна инфраструктура, а 1.82 ха  земеделска земя – нива. 

Намиращата се на юг от спортния терен и конната база територия, в която се 

намира и керамичния завод, се включват в регулация. 

Малък участък необработваема земеделска земя, непосредствено на юг от път 

III-707, с площ 0.56 ха, се отрежда за складово-производствена дейност. 

Между терена, който е отреден за болница и път III-707, земеделска земя с 

площ 3.26 ха, се трансформира в складово-производствена зона и заедно с 

намиращият се на запад до него застроен терен се включват в строителните граници. 

Теренът отреден за болница ще стане също складово-производсктена дейност с 

площ 1.6 ха. 

На запад от Стралджа се намира терен с площ (7.92 ха), който е с разнородни 

функции – складово-производствени (2.18 ха), необработваема земеделска земя (1.19 

ха), обработваема земеделска земя (0.3 ха) и земеделска земя - пасища(4.52 ха). С 

новият план те се обединяват в една структура с функции на устройствена зона тип 

Пп. Между нея и града, съществуващата земеделска земя ще бъде с функции на 

изолационно озеленяване / площ 24 дк /. 

След описаните по-горе устройствени промени се получава следната 

трансформация на видовете терени по начин на трайно ползване  (НТП) 

Проектен НТП Проектен НТП Площ ха 

Стопански терен Складово-произв. Терен 17.92 

Обраб.зем.земя Складово-произв. Терен 6.72 

Земед.земя-пасища Спорт и атракции 1.49 

Стопански терен Гробища  0.65 

Транспортен терен Складово-произв. терен 1.5 

Необработ.зем. земя Складово-произв. терен 1.75 

Обществ. обслужване Складово-произв. терен 1.6 

Земед. земя-пасища Складово-произв. терен 4.5 

Обраб.зем.земя Озеленяване 2,4 
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Така проведена, новата строителна граница на гр. Стралджа обхваща площ от 

380.06 ха, или с 53.0 ха повече от съществуващата. Трябва да се отбележи, че 

преобладаващата част от включената територия е урбанизирана, така че 

съотношението на площта  на двата основни видове терени в новите строителни 

граници са: 

 Съществуващи урбанизирани – 36.14 ха 

 Нови урбанизирани – бивши земеделски земи – 16.86 ха от които: 

- Обработваема земед.земя – 9.12 ха 

- Необраб. земед. земя -1.75 ха 

- Земед. земя – пасища – 5.99 ха 

9.4.2. Село Александрово 

Разположено е периферно спрямо общинския център – в най-югоизточната част 

на общината в подножието на Странджа планина.Местността е хълмиста. От шести 

функционален тип е с население е 144 души. Основният поминък е земеделието. 

То е едно от селата в общината, което има богато озеленена гориста територия 

наоколо и малка красива рекичка. Това предопределя наличието на чист въздух и 

красиви природни гледки.Има добри почвено-климатични условия за 

зърнопроизводство и пасищно животновъдство. 

Самото село е с живописна структура, рядко застроено и с големи озеленени 

дворове. 

Всичко това създава условия то да изпълнява допълнителни функции за отдих. 

Селото разполага с добра инфраструктура – асфалтови пътища, изградено 

електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация. 

На лице са свободни имоти в регулация, които дават възможности за 

изграждане на къщи за временен сезонен отдих, както и обслужващи обекти – къщи за 

гости и малки комплекси.Запазват се съществуващите строителни граници. 

Красивата и живописна околност на селото създава условия с ОУП да се 

ситуират обекти за отдих. 

9.4.3. Село Атолово 

Намира се на три километра източно от гр. Стралджа и между тях съществуват 

стопански и складово-производсвени сгради, така че селото може да се разглежда като 

квартал на града със 183 обитатели.. Селището е построено през 1926 г. на мястото на 

пресушено блато и е населено с бежанци от гръцка и македонска Тракия. Основен 

поминък е земеделието. През 1998 г. от местен предприемач е построен цех за 

преработка на зеленчуци. 

Южната регулационна линия определя границата на прилежащия железопътен 

терен. Между него и жилищната зона има изолационна зелена полоса, в която се 

намира и железопътна спирка. 

Селото разполага с добра инфраструктура – асфалтови пътища, 

електроснабдяване, телефонизация, водоснабдяване, ж.п. спирка. 
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Съществуват свободни (незастроени) имоти, включително и общински, което 

представлява един перспективен резерв. Една част от общинския терен с площ 0.4 ха 

ще бъде отреден за спортна база. 

Западно от селото съществува складово-производствена база, която има 

перспективи за развитие. С плана към нея се приобщават два малки участъка 

земеделска земя – пасище с обща площ 1.87 ха и се включват в строителните граници 

на Атолово. 

Гробищният терен се разширява на север върху пасище с площ 0.16 ха. 

9.4.4. Село Богорово 

Намира се в средната източна част на общината и е от най-малките по жители – 

(70) и площ на землището. Отстои на 2 км източно от път III-707 и се свързва с него 

чрез общински път, който свършва в селото. Основният поминък на жителите е 

земеделието. Земята е плодородна – черноземни смолници, подходяща за 

зеленчукопроизводство.Изградени са основните елементи на техническата 

инфраструктура – водоснабдяване, електрификация, пътища, телефони. 

То е слабо застроено и неблагоустроено.  

В западната част преди селото съществува стопански терен с площ 6.02 ха, 

който по плана се включва в строителните граници на селото. 

9.4.5. Село Воденичане 

То е едно от петте най-големи населени места с 379 обитатели. Отстои на 6 км 

южно от общинския център, с който го свързва път III-707 чрез надлез над магистрала 

„Тракия“. Има развито земеделие – зърнопроизводство и зеленчукопроизводство на 

базата на поливната система „Средна Тунджа“. Разполага с много добре изградени 

пътища, улици, електроснабдяване,телефони. Има проблеми с водоснабдяването - с 

качеството на водата. 

По плана се създава възможност за „вливане“ и „отливане“ от магистралата към 

пътя, като се използува достъпа до новопредвидена площадка за зимно поддържане. 

В жилищната зона съществуват незастроени имоти и не се налага нейното 

разширение. 

Към строителните граници на селото се включват два терена – спортен с площ 

2.2 ха на север и прилежащия до регулацията парк с площ 3.89 ха на юг. 

Гробищният парк ще се разшири на изток с 0.3 ха. 

На юг от село Воденичане се намира кариера, която е използвана при 

строителството на автомагистрала Тракия и по КВС по начин на трайно ползване се 

води като пасище. За цялата територия на кариерата е необходимо да се изготви 

проект за рекултивация за превръщането и в действително пасище. 

С ОУП в най-северозападната част на кариерата е отреден терен от 1.0 ха за 

временно събиране на отпадъци. 

В най-близкия до селото край е определена и площадка от 0.02 ха за събиране 

на специфични отпадъци. 
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9.4.6.Село Войника 

Отстои на около 33 км (по пътя) южно от гр. Стралджа и се пресича в посока 

изток-запад от второкласния път II-53 Сливен-Ямбол-Бургас. Характерна особеност е, 

че населеното място лежи северно в подножието на красивия хълм „Войнишки 

бакаджик“, който е обект на културно-историческото наследство и отдиха. С население 

306 жители, основния поминък е земеделието. Развито е зърнопроизводството и 

пасищното животновъдство. Комуникациите са добре развити – телефони, 

водоснабдяване, изградени улици и пътища. 

Целият горски масив с площ около 700 ха е с широколистни и иглолистни 

дървета и богат животински и птичи свят. 

Жилищната зона, която е в регулация, е с площ 121.8 ха.Тя се пресича в посока 

север-юг от широко дере, над което е построен мост на главната улица, който се 

нуждае от сериозен ремонт. 

Извън крайната регулация остават много жилищни имоти от всички страни на 

селото, много от които са застроени със стопански и жилищни сгради, някои от които 

са обитаеми – всичко 62 имота или части от имоти. Общия брой на застроените имоти 

извън регулация е 38 - от които 21 с жилищни сгради. 

С ОУП част от тях с площ 8.7 ха се включват към строителните граници; 

Около селото съществуват имоти, които по НТП са жилищни, но нямат никакви 

функции, както и установени собственици.С плана те са предвидени за пасища, като 

тяхната обща площ е 2.26 ха 

В западната част на селото се намират складово-производствени и стопански 

терени, както и в северната – с плана те се включват също в строителните граници 

като зона от устройствен тип Пп. 

9.4.7. Село Джинот 

Намира се на 10 километра югозападно от гр. Стралджа, а землището му 

граничи на запад с община Тунджа. Селото се намира в равнинен район с плодородни 

земи. Има 248 жители. Основно занимание на населението е земеделие с развито 

зърнопроизводство и технически култури.  

С останалите населени места от общината се свързва с общински пътища 1052 

и 2058. 

Жилищната зона е с почти кръгла структура и е равномерно застроена, като не 

е необходимо нейното увеличаване. Има изградени пътища, частично улици, има 

телефони,ток и вода. 

Производствените терени са разположени в западна, южна, и североизточна 

посока. В последната преобладават складово-производствени дейности, като 

съществува инвестиционен интерес за развитие на зоната. 

С плана терена земеделска земя, който се намира между нея и селото, с площ 

1.8 ха се отрежда за същата дейност. 

Всички производствени терени са от устройствен тип Пп и се включват в 

строителните граници. 

Така площта на населеното място нараства от 70.3 ха на 80.3 ха. 
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9.4.8. Село Зимница 

С местоположението, функциите и големината си (1690 обитатели), Зимница е 

основното опорно селище в община Стралджа.Отстои на 6 км от общинския център, а 

през него преминава първокласен път I-7,  който  пресича  на  второ ниво  

автомагистрала  ,,Тракия"  на  2,5 км. южно  от  селото, като е изградена пълноценна 

пътна  развръзка. На  практика  тя  се  явява  като  единствения  подход  от  

магистралата  към  територията  на  общината  на  север  и  на  юг  от  нея. 

Друга  съществена  транспортна  комуникация  е  преминаващата  в  северния  

край  ж.п. линия  Пловдив – Бургас  и  функциониращата  ж.п. гара. 

Жилищната  зона  е  с  компактна  правоъгълна  структура  и  обхваща  почти  

всички  застроени  жилищни  имоти,  като  съществуват  възможности  и  за  ново  

застрояване.  Изключение  прави  терен  с  площ  1,36 ха,  който  е  застроен  извън  

регулацията –  в  най – южната  част  на  селото, както  и  три  малки  участъка  на  

югозапад  и  югоизток  с  обща  площ  1,18 ха.  С  плана  те  се  приобщават   към  

строителните  граници  на  селото. 

На  север  от  Зимница  съществуват  два  складово-  производствени  терени,  

които  се  намират  в  триъгълник,  очертан  от  ж.п. ареал (на  юг ),  път  I-7 ( на  изток)  

и  общински  път       ( на  запад ).  Планът  предвижда  цялата  площ  за  устройствена  

зона  Пп   да  се  включи  в  регулацията. Към  съществуващите  два  терена  се  

приобщава  бивша  вододайна  зона  с  площ  0,2 ха  и  земеделска  земя – нива  с  

площ  4,94 ха.   

На  североизток  от  селото  - до  ж.п. линия   съществуващи   спортен  и  

складово- производствени    терени  също  се  включват  в  строителните   граници.      

Югоизточно  от  селото  съществуващият  производствен  терен  става  

компактен,  като  няколко  разпокъсани  участъка  земеделска  земя (пасища)  с  площ  

1,2 ха  придобиват  същата  функция  и  цялата  зона  се  включва  в  регулация. 

Прилежащите  на  югозапад  терени  за труд  също  се  включват. 

9.4.9. Село  Иречеково 

Неговото  землище  стои  по  средата  на  общината  в  западния   и  край  като  

граничи  с  община  Тунджа.  То  е  третото  по  големина  на  територията,  а  селото  

четвърто  по  брой  население – 398  обитатели.  С  общинския  център  Стралджа,  

който  е  отдалечен  на  17км   в  северна  посока,  се  свързва   чрез  общински  път  и  

третокласния  III – 707.  Селото  е  разположено   в  подножието  на  Бакаджишките  

възвишения.   Хълмиста  местност  с  развито  зърнопроизводство  и  лозарство.  

Добри  възможности  за  развитие  на  животновъдство.  Изградени  пътища,  

водоснабдяване,  ток,  телефонна  централа. 

В  жилищната  зона  съществуват  резерви  за  строителство  и  въпреки  това  

строителните  граници  се разширяват  с  3,85 ха.  Това  се  налага  поради  наличието  

на  четири  малки  участъка  със  застроени  имоти,  които  са  извън  регулация – два  

на  изток  и  два  на  юг. 

Съществуват  и  няколко  застроени  имоти,  които  по  НТП  са  земеделски  

земи – ниви – с  обща  площ  1,73ха, като  с  плана  те  се  включват  в  регулация. 
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Прилежащият  на  югоизток  стопански  и  складово -  производствени  терени  с  

обща  площ  7,59 ха  се  включват  в  строителните  граници. 

Съществуващите  гробища,  които  опират  в  жилищните  имоти  се  разширяват  

на  юг  върху  земеделска  земя –ниви  с  площ  0,34 ха. 

9.4.10. Село  Каменец 

Стои  периферно  в  югозападния  край  на  общината  на  границата  с  община  

Тунджа.  Основната  пътна  артерия  е  третокласния  път  III – 5308,  който  обхожда  

селото  непосредствено  на  изток.  

Населението  на  селото  наброява  372  души.  Развито  зърнопроизводство  и  

трайни  насаждения.  Много  добри  възможности  за  развитие  на  пасищно  

животновъдство.  Има  действащо  предприятие  за  добив  на  негасена  вар.  Добри  

възможности  за  развитие  добива  на  инертни  материали  за  строителство.  

Изградено  електроснабдяване,  водоснабдяване  и  телефонизация.         

Въпреки  че  е  шесто  по  брой  на  обитатели (372),  в  жилищната  зона  

съществуват  много  незастроени  жилищни  имоти.  Добре  оформеният  център  на  

селото  се  нуждае  само  от  благоустрояване.  Добро  впечатление  прави  и  

поддържаното  футболно  игрище. 

Съществуващото  депо  за  битови  отпадъци,  на  юг  от  Каменец , с  площ  

1,68 ха   се  предвижда  за  рекултивиране – за  пасище. 

С  плана  границите  на  жилищната  зона  не  се променят.  Към  строителните  

граници  се  включва  производствен  терен   на  запад   и  стопански   на  югоизток,  

който  ще  бъде  с  нова  функция  -  за  Пп. 

9.4.11. Село  Леярово 

Заема  най – югозападната  част  на  общината  и  по   въздушна  линия  е  

отдалечено  от  Стралджа  на  30 км,  а  транспортният  достъп  до града  е  труден  и  

дълъг – около  50 км. 

Пресича  се  от  третокласния  път  7009  в  посока  изток – запад. 

Най – малкото  и  най – отдалеченото  село  от  общинския  център,  

разположено  в  подножието  на  Странджа  планина,   хълмиста  пресечена  местност.  

Населението  е  30  души.  Природните  условия  предлагат  развитие  на  пасищното  

животновъдство  и  пчеларството. 

Не  се предвижда  разширение  на  жилищната  зона.  Към  строителните  

граници  на  селото  се  включва  стопанския  терен  на  юг – с  нова  функция  за  Пп. 

9.4.12. Село  Лозенец 

Това  е  най – северно  разположеното  село  -  на  5км   от   гр.Стралджа,  което  

се  пресича  от  първокласния  път  I – 6  (София – Бургас).  Населението  е  614  души.  

Трудовата  заетост  е  в  селското  стопанство,  горското  стопанство  и  

газокомпресорна  станция.  Развито  е  лозарството,  зърнопроизводството  

животновъдството.  Добри  комуникации  и  пътни  връзки.  Наличие  на  термални  

води. С  града  се  свързва  чрез  трикилометрова  отсечка  от  третокласния  път  III – 

7007. 
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Наоколо  е  заобиколено  от  земеделски  земи,  но  на  север,  след  около  1300 

м,  започва  голям  горски  масив,  част от  южните  склонове  на  Стара  планина,   

който  оказва  добро  климатично  въздействие. 

Лозенец  е  третото  по  големина  населено  място  с  614  жители. 

Компактната  жилищна  зона  се  пресича  в  посока  север – юг  от  сухо  дере,  

което  осигурява  отвеждането  на  дъждовните  води.  Обслужващите  улици  

структурират  добре  селото,  а  в  жилищното  застрояване  съществуват  резерви  най 

– вече  в  югозападната  част. 

Съществуват  малки  участъци  жилищни  имоти  с  обща  площ  5,93 ха,  които  

са  извън  регулация  -  два  на  изток,  три  на  север,  един  на  югозапад  и  един   на  

северозапад.  Наличието  на  жилищни  сгради  в  тях  е  основание  за  включването  

им  в  регулация. 

В  североизточния  край  терен  с  площ   0,97 ха  ( настояща  земеделска  земя 

– пасище )  също  се  включва  за  спортни  нужди. Този спортен терен  ще се използва 

предимно от жители на ромската махала. 

Друг  терен  с  площ  1,4 ха  ( земеделски  земи - пасища), който се намира в 

близост до селото на  югоизток  се отрежда за спортен терен – футболно игрище.За 

отбелязване е наличието на местен  футболен  клуб  ,,Балкан" – Лозенец. 

Част  от  тази  площ  ( 0,48 ха )  ще  бъде  за  озеленяване  - парк. 

Съществуващите  на  юг  производствени  и  стопански  терени  също  се  

включват  в  чертите  на  селото,  като  за целта  земеделската  земя ( пасища )  с  

площ   3,5 ха,  която  лежи  между  тях  и  селото,  се  отрежда  за  складово -  

производствена  дейност. 

Сметището  с  площ   0,42ха  (югозападно  от  селото)   ще  се  рекултивира  за  

пасище. 

9.4.13. Село  Люлин 

Стои  централно  в  рамките  на  общината  и  до  него  води  общински  път,  

който  завършва  на  тупик. Разположено  е  в  източната  част  на  Бакаджишките  

възвишения,  в  равнинна  аграрна  среда  и  е  със  170  обитатели.  Основен  поминък 

– земеделие.  Добри  условия  за  пасищно  животновъдство  и  пчеларство.  Добри  

комуникации – водоснабдяване,  телефони,  улици. Жилищната  зона  има  резерви  и  

нови  терени  не  са  необходими. 

В  южния  край  има  няколко  имота  по  НТП -  нива  с  площ  1,57ха , два  от  

които  са  застроени. С  плана  те  се  включват  в  строителните  граници  на  селото. 

Зоната  за  приложение  за  труд  (югозападно  от  селото)  с  площ  17,5ха  

също  се  включва  в  строителните  граници  като  складово – производствена  зона. 

9.4.14. Село  Маленово 

Лежи  на  източната  граница  на  общината  при  съседство  с  община  

Карнобат  и  отстои  само  на  един  км.  северно  от  магистралата.  Надлез  над  нея  

го  свързва  с  прилежащите  на  юг  от  магистралата  населени  места. 

Селото  се намира  на  10км   югоизточно  от  гр. Стралджа.  Равнинна  местност  

с  плодородни  земи.  Основен  поминък  е  земеделието,   като  е  развито  
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зърнопроизводството,  животновъдството  и  отглеждането  на  технически  култури   

/слънчоглед/.  Изградени  нормални  комуникации  -  вода,  ток,  телефони  и  улици.   

Селото  е  средно  голямо  -  275  обитатели  и  жилищната  зона  е  достатъчно  

голяма. 

На  изток  съществуващият  складово – производствен  терен  се  включва  в  

строителните  граници  на  селото. 

9.4.15. Село  Недялско 

Разположено  е  централно,  а  на  изток  граничи  с  община  Карнобат.  С  

общинския  център  го  свързва  отсечка  от  път  III – 707. Намира  се  на  около  25 км  

на  юг  от  гр. Стралджа.  Равнинна  местност  с  плодородни  земи.  Развито  

зърнопроизводство  и  лозарство.  Изградени  пътища,  водоснабдяване,  

електроснабдяване  и  телефони. 

Жилищната  зона  е  с  издължена  структура  по  протежение  на  пътя,  а  

прилежащата  рекичка  отделя  малък  жилищен  квартал  на  100 м.  източно  от  

компактната  структура,  с  който  се  свързва  с  уличка  и  мост.  Населението  е  216  

обитатели 

Съществуващият  между  тях  терен  на  бивш  пионерски  лагер  с  площ  0,2 ха  

ще   се  използва  в  бъдеще  като  складово – производствен.  Същите  функции  ще  

изпълняват  два  участъка  земеделска  земя  (пасища)  северно  от  селото,  с  обща  

площ  1,07ха  с  които  ще  се  разшири  съществуващата  стопанска  база.  Цялата  

структура  ще  бъде  устроена  от  тип  Пп  и  включена  в  строителните  граници  на  

основната  жилищна  група. 

9.4.16. Село  Палаузово 

Разположено  е  южно  от  Стралджа  на  10  км  по  път  III – 707  и  е  едно  от  

малките  населени  места  -  111  обитатели. Равнинна  местност  с  плодородни  земи.  

Основният  поминък  е  земеделието. Развито  е  зърнопроизводството  и   

отглеждането  на  технически  култури  /слънчоглед,  памук/.  Развито  е  и  

животновъдството.  Нормални  комуникации. 

Землището  се  пресича  от  автомагистрала  ,,Тракия"  под  която  е  изграден  

подлез   за  пресичащия  местен  път. 

За  северна  граница  на  землището  служи  река  ,,Мочурица",  която  

живописно  се  извива  в  посока  изток – запад.  Селото  се  пресича  от  широко  дере,  

над  което  има  изграден  един  мост.  То  се  поддържа  добре  и  не  представлява  

проблем  за  наводняване. 

С  плана  към  строителните  граници  се  включва  малък  терен  обработваема  

земя  с  площ      0,53 ха. Това  са  бивши  жилищни  имоти,  разположени  югозападно  

от  селото,  които  и  в  момента  се  използват  като  такива.  Други  териториално – 

устройствени  проблеми  не  съществуват. 

9.4.17. Село  Поляна 

То  е  най – южното  землище  и  на  юг  граничи  с  община  Болярово.  Селото  

е  едно  от  трите  най – отдалечени  населени  места  от  общинския  център  и  се 

свързва  с  него  с  общински  път (7 км.)  до  включването  му  в  път  III – 707  в  с. 
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Александрово,  който  води  на  север.  Той  е  една  от  основните  пътни  артерии  на  

общината,  който  обслужва  десет  населени  места  в  посока  към  Стралджа. 

Поляна  е  второто  село,  което  заедно  с  Александрово  са  разположени  в  

красива  и  живописна  природна  среда  и  не  случайно  в  него  функционира  къща  

за  гости.  То  също  се  третира  с  допълнителни  функции  на  отдих,  освен  

обитаването,  което  ползват  жителите  на  селото,  които  са  200  на  брой. 

В югоизточната  част  на   с. Поляна   има  три  имота,  единият  от  които  е  

застроен,  които  с  ОУП  се  включват  към  чертите  на  селото. 

Към  строителните  граници  се  включва  стопанският  терен,  на  север  с  площ  

6,57ха. 

9.4.18. Село  Правдино 

Землището  на  селото  е  силно  издадено  на  изток  (като  полуостров )   и  

граничи  на  север  с  община  Карнобат,  а  на  юг  със  Средец.  Общински  път  с  

дължина  6 км  отвежда  до  с. Първенец,  където  се  включва  към  път  III – 707. 

Обитателите  са  105. 

В  селото  има  благоприятни  условия  за  развитие  на  земеделие  и  

животновъдство.  Наличие  на  минерален  извор  с  лечебна  вода  с  възможности  за  

разширяване  използването  му.   С  перспективи  за  отдих.  Наличие  на  кариера  за   

пясъчен  камък,  използван  за  облицовки  в  строителството.  Добри  възможности  за  

създаване  на  производствено  предприятие  в  това  направление.  Изградени  

нормални  комуникации.   

Характерна   особеност  на  околната  му  среда  е,  че  е  заобиколено  на  юг,  

изток  и  запад  от  горски  масиви,  а  на  юг  до  селото  минава  живописна   рекичка   

,,Бунарска". 

Микроклиматът  на  селото  определено  се  формира  от  въздействието  на  

богато  озеленената  горска  територия. 

Подходящите  природни  условия  са  основната  предпоставка  за  третирането  

и  на  с. Правдино  като  населено  място  с  допълнителни  функции  на  отдих.  За  

целта  на  три  места  от  южната  страна  между  селото  и  рекичката  са  определени  

малки  зони  за  развитие  на  сезонен  туризъм.  Две  от  тях  с  обща  площ  2,2 ха  са  

ниви,  а  третата  по  начин  на  трайно  ползване  е  трайни  насаждения  с  площ  от  

1,74ха. 

В  северната  част  извън  регулация  има  жилищен  имот,  който  се включва  с   

плана. 

Прилежащият на запад от селото производствен терен също се приобщава  към  

строителните граници на селото. 

9.4.19. Село  Първенец 

То  е  средно – голямо  по  брой  обитатели.  Част  от  землището  му  граничи  

на  север  с  община  Карнобат,  на  юг  с  община  Средец,  а  през  него  преминава  

третокласния  път  III – 707.  Населението  не  е  много  голямо  -  238  човека,  но  в  

селото  има   детска   градина.   
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Селото  представлява  равнинна   местност  с  плодородни   земи.  Силно  

развито  селско  стопанство  на  основата  на  зърнопроизводството  и   

животновъдството.  Добри  традиции  в  развитието  на  лозарството.  Изградени  

пътни  връзки,  водоснабдяване  и  телефонизация. 

Северно  към  регулацията  се  включва  един  участък  земеделска  земя  (нива)   

с   площ  0,55ха,   както  и  цялата  стопанска   база,  като  се  променя  функцията  на  

Пп. 

Друг малък  терен   земеделска  земя  (на  североизток)  с  площ  0,9ха  се  

отрежда  за  спорт. 

В  най – южната  част  между  жилищната  зона  и  стопанския  двор,  малък  

терен  земеделска  земя (пасища)   с  площ   0,15ха  се  променя,  заедно  със  

стопанския  двор ,  за  складово-производствена  дейност  и  се  включват  в  

строителните  граници  на  Първенец. 

9.4.20. Село  Саранско 

Неговото  землище  е  едно  от  най – малките,  разположено  на  югозапад  на  

границата  с  община  Тунджа. 

През  него  преминава  третокласният  път  5308,  но  транспортният  му  достъп  

до  град  Стралджа  е  много  дълъг  и  сложен. 

Селото  е  малко  по  брой  жители  (120  човека),  а  в  жилищната  зона  има  

много  резерви  за  застрояване,  така  че  нейното  увеличение  не  е  необходимо.   

Основен  поминък -  земеделие  и  животновъдство.  Съществува  складова  

зърнобаза,   филиал  на  ,,Зърнени  храни”  -  Ямбол.  Добри  условия  за  развитие  на  

зърнопроизводството.   

В  североизточната  част  до  селото  съществува  малък  терен  с  площ   0,77ха  

земеделска  земя (нива).  С  плана  той  се  отрежда  за  складово – производствен  и  

заедно  с  прилежащия  на  север  стопански  двор,  който  остава  със  същите  

функции (Пп),  се  включват  в  строителните  граници. 

Красива  и  модерна  малка  църква  разнообразява  центъра  на  Саранско. 

9.4.21. Село  Тамарино 

На  3 км.  североизточно  от  Саранско  се  намира  село  Тамарино,  което  

също  така  е  периферно  на  западната  общинска  граница,  но  през  него  

преминава  друг  републикански  път II -53. 

Разположено  е  в  район  с  плодородни  земи  и  добре  развито  земеделие.   

Основният  поминък  е  зърнопроизводството,  добро  развитие  има  и  

животновъдството.  Изградени  водоснабдяване,  телефонизация  и  

електроснабдяване. 

То  е  средно – голямо  по брой  обитатели  (202 човека)   и  не  се  нуждае  от  

нови  жилищни  терени. 

В  западната  част  на  селото - стопанският  терен,  а  на  югоизток – 

производственият,  се  включват  в  строителните  граници  на  селото. 
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9.4.22. Село  Чард 

Землището  на  Чарда  също  е  много  малко  по  площ  и  граничи  на  запад  с  

община  Тунджа.   Намира  се   на  12 км  от  гр. Стралджа   в   равнинен   район   с  

плодородни  земи.  Основно  тук  е  застъпено  зърнопроизводство  и  животновъдство.   

Изградени  са  водоснабдяване,  електроснабдяване  и  телефония.  Главната  улична  

мрежа  е  асфалт. 

Макар  и  с  малка  жилищна  зона,  то  е  със  значителен  брой  население  - 

256  човека. 

Транспортният  достъп  до  Стралджа  е  лесен,  защото  през  него  минава  

общинския  път  -1052,   който  чрез   подлез    през   автомагистралата    достига   до  

с. Зимница   след   три  км. 

Жилищната  зона  е    доста   плътно   застроена,   но   съществуват   и   

резерви.  Намиращите  се  на  юг  от  селото   производствени   терени   се  включват   

в  строителните    му   граници    с  функция  Пп. 

9.5. Развитие  и  устройство  на  извънселищните  урбанизирани 

Територии 

Урбанизираните  територии,  които  са  извън  новите (проектни)  граници  на  

населените  места  са  с  най – разнообразни  функции -  складово-производствени,  

стопански,  транспортни,  за  инженерна  инфраструктура,  за  обществено  обслужване  

за  отдих,  за  спорт  и  атракции,  за  гробищни  паркове  и  др. 

Повечето  от  тях  в  плана са  развити  в  непосредствена  близост  до  

населените  места  като  зони  за  приложение  на  труд  от  устройствен  тип  Пп – 

предимно  производствена  зона.  Този  вид  зона  дава  възможност  за  реализиране  

на  богат  спектър  от  обекти  с  най – различни  функции. 

Тези  терени  са  проектирани  предимно  около  по– големите  населени  места 

–  Стралджа,  Зимница,  Воденичене,   Каменец,  Иречеково. 

В  землищата  на  някои  населени  места  са  проектирани  на  подходящи  

места  спортни  терени.  Целта  е  общата  спортна  площ  в  общината  да  достигне  

норматив  от  над   20  кв.м / жител.  

Терените,  свързани  с  краткотрайния  отдих,  са  предпочетени  около   селата  

с  красива  околна  природа  -  Правдино,  Поляна,  Александрово,  на  места,  които  

имат  директен  транспортен  достъп,  с  цел  избягване  създаването  на  нови   

пътища. 

Около  двата  първокласни   пътя   I - 6  и   I – 7  са  проектирани  зони  с  

преимуществена  промяна  на  предназначението.  В  тях  при, облекчен   режим  за  

смяна  на  предназначението  на  земеделските  земи,  могат  по  целесъобразност  в  

перспектива  да  се  реализират  обекти,  свързани  с  обществено  обслужване,  отдих,  

транспортно  обслужване,  логистични  бази  и  др. 

Намерена  е  възможност  за  разполагане  на  два  подобни  терена  от  двете  

страни  на  автомагистралата. 

Терени  за  изграждане  на  ветроенергийни  и  соларни  паркове  ще  се  

разполагат  само  върху  земеделски  земи  извън  I ÷ IV  категории. 
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Разширяване  на  гробищните  паркове  (с  едно  изключение)  е  направено  

върху  територии,  които  се  намират  извън  охранителните  зони  по  Натура 2000. 

Развитието  и  устройството  на  различните  видове  урбанизирани  територии  

ще  разгледаме  по  землища  в  същата  последователност,  както  при  населените  

места. 

9.5.1. Землище  Стралджа 

На  запад  от  града  и  на  североизток  от  с.Зимница  съществува  бившо  

военно  летище  с  открити  хангари  в  западния  и  източния  край.  В  комуникационно  

отношение  то  се  намира  в  много  добри  позиции – западният  му  край  опира  до  

първокласния  път  I-7,  автомагистрала  ,,Тракия    отстои  на  6 км.,  а  разстоянието  

до  ж.п. гара  Зимница  е  2  км.  Тези  предпоставки  са  водещи  за  проектирането  в  

ОУП  на  мащабна  складово – производствена  и  логистична  база,  съчетана  с  

транспортно  летище.  Част  от  нея  попада  в  землището  на  Стралджа,  като  за  

нейното  развитие  е  усвоена  земеделска  земя  с  площ   7,56 ха.  Проектиран  е  и  

общински  път,  преминаващ  по  съществуващ  черен  път,  който  да  осигурява  

директен  достъп  на  разстояние  2,5км.  до  града. 

В  най-северната  част  на  землището  върху  общински  частен  терен  с  площ  

25дк  е  изградена  почивната  база  на  хижа  Люляк.  С  красивата  си  гориста  

територия  тя  привлича  любителите  на  краткотрайния  планински  отдих.  Предстои  

водоснабдяване  на  хижата. 

Североизточно,  в  близост  до  града  на  500 м.  се  намира  сондаж  с  топла  

минерална  вода,  с  която  се  отопляват  няколко  общински  сгради. 

Необходимо  е  да  бъдат  определени  санитарно – охранителните  зони  около  

него,  така  че  в  окончателния  проект  да  бъдат  отразени 

Югоизточно  от  Стралджа,  непосредствено   до  р. Мараш,  се  намира  голямо  

сметище,  което  на  юг  опира  до  съществуващ  стопански  терен – кравеферма. 

Изготвен  е  проект  за  рекултивация,  която  е   започнала  да  се  реализира,  

така  че  в  общия  план  територията  ще  бъде  показана  като  пасище   с  площ   7,83 

ха.  

В  обхвата  на  землището  на  гр. Стралджа  попадат  и  три  стопански  терена,  

които  са  разположени  източно  от  с. Атолово  на  землищната  граница.  

Преминаващият  през  тях  проектен  газопровод  и  неговата  сервитутна  зона  са  със  

забранителен  режим  за  застрояване.  Неговата  охранна  зона,  която  е  с  много  

по– големи  параметри  е  с  ограничителен  режим  по  отношение  на  застрояването.  

В  засегнатият  стопански  терен  следва  да  се  извърши  отлагане  на  границите  на  

двете  зони,  а  бъдещи  строителни  дейности  да  бъдат  съобразени  с  Наредба N° 6 

/25.11.2004 г,   която  е  свързана  с  доставките  на  природен  газ.  

9.5.2. Землище  Александрово 

То е  едно  от  населените  места,  които  са  с  допълнителна  функция  на  

отдих.  На  изток  от  него  група  имоти,  които  са  обработваема  земеделска  земя  с  

площ    4,92 ха  с  плана  са  предвидени  за  зона  за  отдих. 

Друг  терен,  разположен  на  1,3 км.  западно  от  селото  на  границата  със  

землището  на      с. Поляна  с  площ    1,3 ха  също  е  проектиран  с  функции  за  
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рекреация.  Той  по  начин  на  трайно  ползване  е  обработваема  земеделска  земя  и  

е  живописно  ситуиран  между  общинския  път  2053  на  север  и  прилежащата  на  

юг  рекичка – Стара  река. 

Югозападно  от  селото  и  на  юг  от  прилежащата  рекичка,  земеделска  земя 

– нива  с  площ  3,1 ха  се  предвижда  за  спорт  като  част  от  функциите  на  терен  за  

рекреация. 

За  последните  два  терена  има  конкретни  инвестиционни  намерения. 

Малка  част  от  югозападния  край  на  селото  попада  в  охранната  зона  на  

газопровод. Строителството  в  тях  следва  да  се  съобрази  с  Наредба   N° 6 / 25.11. 

2004 г. 

9.5.3. Землище  Атолово 

Гробищният  парк  на  селото,  който  се  намира  на  300 м.  източно,  се  

нуждае  от  разширение.  Същото  в  плана  е  извършено в  северна   посока  върху  

прилежащия  терен  (пасища )  с  площ   0,16 ха. 

9.5.4. Землище  Богорово 

В  землището  на  селото  няма  промяна. 

9.5.5. Землище  Воденичене 

На  един  км.  северно  от  Воденичене  преминава  автомагистралата,  а  над  

нея  третокласният  път  707.  В  северозападния  край  на  това  кръстовище  на  две  

нива  се  предвижда  обособяването  на  площадка  за  зимно  поддържане  на  

магистралата.  Заедно  с  обслужващия  път  и  отбивките  от  двете  платна  на  

магистралата  към  път  III – 707,  площта  от  земеделска  земя (ниви),  която  се  

засяга  е  с  площ   2,36 ха. 

Намиращото  се  на  700 м.  западно  от  селото  бивше  селскостопанско  

летище  с  плана  се  отрежда  за  складово – производствена  зона  с  площ    16,8 ха. 

На един километър южно от Воденичене съществува незаконна кариера с 

прекратена дейност. Същата по начин на трайно ползване в КВС е показана като 

пасище.С ОУП в най-северния край на имот пл.№ 329 се обособява площадка с площ 

1 ха за временно събиране на строителни отпадъци. Върху нея ще се разположи в 

близкия до селото край площадка за временно събиране специфични отпадъци. 

За целият обхват на нарушената територия следва да се изготви проект за 

рекултивация, така че тя наистина да се превърне с функции на пасище. 

Съществуващите  на  югозапад  гробища  се  разширяват  с   0,3 ха   в  посока  

към  селото  за  сметка  на  земеделски  земи – пасища. 

9.5.6. Землище  Войника 

Почти  цялата  територия  на  богато  озелененият  горски  масив  в  хълма  

,,Войнишки  бакаджик”  попада  в  охранителна  зона  по  Натура 2000,  което  не  е  

случайно.  Природните,  ландшафтни  характеристики  и  наличния  в  него  

разнообразен  животински  свят  привличат  много  посетители.  За  любителите  на  

краткотрайния  отдих  е  построена  хижа,  чиито  капацитет  може  да  се  увеличава  

чрез  ново  строителство,  съобразено  с  изискванията  на  охратителната  зона. 
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Възможно  е  изграждането  на  подходящи  места  на  леки  постройки  от  

преносим  тип  и  организиране  на  бази  за  еднодневен  отдих  на  открито. 

На  подходящо  място  може  да  се  изгради  център  за  наблюдение  на  птици  

и  животни. 

В  плана  е  очертана  зона  за  преимуществен  фотолов  и  краткотраен  отдих. 

Обектите  на  недвижимото  културно  наследство,  които  на  този  хълм  са  

много  и могат  да се  организират  за  разглеждане  последователно  чрез  маркирани  

за  тази  цел  пътеки.  Те  могат  да  се  дублират  с  т.н.  екопътеки – за  пешеходен  и  

велосипеден  туризъм. 

Спортният  терен,  който  е  разположен  между  селото  и  хълма  е  с  

достатъчно  големи  размери  и  следва  да се  поддържа  в  добро  състояние. 

На  2,5 км.  западно  съществува  бившо  селскостопанско  летище  с  площ   

12,4 ха,  което  с  плана  се  предлага  за  складово – производствена  зона. 

През  източната  част  на  землището  преминава  охранната  зона  на  бъдещия  

газопровод.  Тя  засяга  предимно  земеделски  земи,  както  и  част  от  източния  край  

на  ,,Войнишки  бакаджик”. 

9.5.7. Землище  Джинот 

В  землището  на  селото  единствената  промяна  е  свързана  с  увеличаване  

на  гробищния  парк,  разположен  на  запад.  С  плана  то  нараства  с   0,3 ха  на  юг  

върху  обработваеми  земеделски  земи. 

9.5.8. Землище  Зимница 

Проектираната  северно  от  бившото  летище  складово – производствена  зона  

е  мащабна  именно  заради  голямата  площ  на  частта  от  нея,  която  попада  в 

землището  на  с. Зимница.  Планът  предлага  урбанизиране  на  земеделска  земя – 

нива  с  площ   31,19 ха,  разположена  северно  от  самолетната  писта,  източно  от  

открития  хангар,  лежащ  на  пътя  I-7  до   землищната  граница  с  гр.Стралджа. 

Предвиденият  нов  общински  път  между  самолетната   писта  и  зоната  ще  

продължи  на  запад  до  първокласния  път  I-7. 

В  част  от  зоната  могат  да  се  изградят  хангари  за  самолети,  както  и  

заводи  за  ремонтната  им  дейност.  Спектърът  на  дейности  в  зоната  може  да  

бъде  много  богат – всичко,  което  по  Наредба 7  от  ЗУТ  се  допуска  в  Пп  - 

предимно  производствена  зона. 

Както  вече  стана  въпрос  транспортният  достъп  до  територията  на  

общината  в  рамките  на  нейните  граници  се  осъществява  от  автомагистралата,  

чрез  изградените  ,,развръзки”  при  пресичането  и  на  второ  ниво  от  път  I-7. 

Предлага  се  първокласният  път  да  бъде  в  перспектива  инфраструктурен  

коридор -  т.н. ,,Източно-Балкански”,  който  да  бъде  най-пряката  връзка  от  Турция  

през  България  към  Румъния,  Украйна  и  Русия.  Той  ще  започва  от  северната  ни  

граница  чрез  изграждане  на  мост  над  р. Дунав  при  Силистра – Калараш  и  

продължавайки  на  юг  през:  гр. Дулово,  гр. Шумен,  Върбишки  проход,  транспортен  

възел  ,,Петолъчката”,  с. Зимница,  обход  на  гр. Ямбол,  гр. Елхово,  КПП  Лесово. 
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Това  е  предпоставка  в  плана  от  двете  страни  на  пътя,  преминаващ  през  

землището  на  Зимница  с  дължина  5,8 км.  да  се  проектира  т.н.  зона  с  

преимущество  за  смяна  на  предназначението.  Нейната   широчина  от  двете  

страни  на  пътя  се  движи  между  100  и  150м.  а  общата  площ  е   89 ха. 

В  обхвата  на  тази  зона  се  намира  и  съществуващият  на  3 км.  

североизточно  от  селото  терен,  който  вече  е  със  сменено  предназначение  за  

тир– паркинг  и  мотел. 

Източно  от  селото  се  намира  гробищния  парк,  който  по  плана  се  

разширява  на  юг  върху  земеделска  земя (пасища)  с  площ  1,38 ха. 

На  юг,  на  около  100 м  след  регулацията  е  проектиран  терен  за  

пречиствателна  станция,  която  ще  обслужва  Зимница  и  с.Чарда.  Тя  е  върху  

съществуващ  пасища  с  площ   0,11 ха.  Преработените  отпадни  води  ще  бъдат  

зауствани  в  прилежащото  дере 

На  3 км.  южно  от  Зимница  са  проектирани  две  логистични  бази  от  двете  

страни  на  автомагистралата.  Те  са  развити  на  север  и  юг  от  съществуващите  

отбивки  с  паркинги,  така  че  няма  да  са  в  разрез  с  комуникационните  изисквания.  

Те  заемат  обща  площ  от   11,15 ха  обработваеми  земеделски  земи,  от  която  

северната  е   4,56 ха,  а  южната -  6,59  ха .    

9.5.9. Землище  Иречеково 

Най – голямата  зона  за  приложение  на  труд  за  селото  ще  бъде  

предстоящите  за  разкриване    кариери,  разположени  северозападно  от  селото.  

Същите  са дадени  на  концесия  върху  площ  от  53,27 ха  земеделска  земя – 

пасища. 

В западния  край  на  кариерата  ще  се  разположи  терен  за  депониране  на  

хумус,  а  в  източния – за  обработка  на  кариерните  материали. 

Между  кариерата  и  селото  съществува  един  застроен  жилищен  имот,  

който  по  НТП  се  води  пасище.  Неговата  площ  е   0,05 ха  и  с  плана  става  

жилищен. 

Прилежащият  на  север  язовир  е  посещаван  както  от  рибари,  така  и  от  

любители  на  живописна  природа.  Подходящият   терен  за  изграждане  на  малка  

зона  за  отдих  се  намира    от  западната  му  страна,  като  достъп  до  него  може  да  

се  осъществява  от  съществуващият черен  път.  Неговата  площ  е   0,36 ха,  а  по  

НТП  е  пасище. 

9.5.10. Землище  Каменец 

Името  на  селото  подсказва  за  намиращата  се  на  югоизток  каменна  

кариера,  която  подсигурява  работни  места.  Характерни  са  действащите  в  

западния  и  край  варови  кули.  Времето  за  концесия  на  кариерата  е  дълго  и  е  

извън  прогнозния  срок  на  действие  на  ОУП.  Източно  от  селото  и  прилежащия  

обходен  път  III – 5308  се  намира  стопански  терен.  Поради  инвеститорски  интерес  

той  се  разширява  на  юг  върху  площ  от   1,24 ха  съществуващи  пасища  и  общата  

територия  се  отрежда  за  складово – производствена  дейност. 
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9.5.11. Землище  Леярово 

В  това  землище  не  се  предвижда  промяна  на  функцията  на  териториите. 

9.5.12. Землище  Лозенец 

Селото  е  оградено  от  проектните  трасета  на  бъдещите  газопроводи,  но  

техните  охранителни  зони  не  засягат  урбанизирани  терени  в  землището  на  

селото.  В  североизточния  край  съществуват  два  терена,  отредени  за  едни  от  

най – важните  съоръжения  на  проводите. 

С  ОУП  от  двете  страни  на  първокласен  път  I – 6  са  проектирани  зони  с  

преимуществена  промяна  на  предназначението,  които  на  две  места  се  прекъсват  

от  бъдещите  газопроводи.  Тяхната  широчина  е  между  90  и  140 м , а  общата  им  

площ  е   85 ха,  в   която  влиза  и  отсечка  от  600 м,  която  попада  в  землището  на  

гр. Стралджа. 

На  изток  от  Лозенец  са  разположени  български  и  ромски  гробища.  

Българските  нарастват  на  юг  върху  обработваема  земеделска  земя  с  площ   0,45 

ха,  а  ромските  на  запад  върху  пасищен  терен  с  площ   0,24 ха. 

9.5.13. Землище  Люлин 

В  землището  не  се  предвиждат  промени.  В  източният  му  край  преминава  

трасето  на  проектния  газопровод,  но  се  засяга  само  земеделска  земя.  Северната  

землищна  граница  преминава  по  съществуващ  черен  път,  който  се  предвижда  с  

ОУП  да  стане  общински. 

9.5.14.  Землище  Маленово 

В  землището  на  селото  не  се  предвиждат  промени  в  териториален  аспект.  

В  най – западният  му  край  преминава  трасето  на  газопровода. 

9.5.15. Землище  Недялско 

На  изток  от  най – южния  край  на  селото  има  изградена  ловна  хижа  на  

брега  на  язовира.  В  плана  там  е  показан  терен  за  отдих  от  0,3 ха,  който  сега  

по  НТП  е  пасище. 

Съществуващото   на  юг  от  Недялско  гробище  се  разширява  на  юг  върху  

пасищен  терен  с  площ -  0,4 ха. 

В  западната  част  на  землището  преминава  трасето  на  газопровода,  който  

засяга  предимно  земеделски  земи,  а  в  най – южната част  и  горска  територия. 

В  южния  край  на  землището  в  обхвата  на  охранната  зона  на газопровода 

попада  малък  терен,  предвиден  за  складово – производствена  дейност.  При  

бъдещи  инвестиционни  намерения  трябва  точно  да  се  съобрази  с  допустимите  

дейности  в  този  вид  зона. 

На  югозапад  от  селото  съществуващото  сметище  с  площ  от  0,45ха  ще  се  

рекултивира  за  пасище. 

9.5.16. Землище  Палаузово 

Планът  не  предвижда  промени  в  землището.  Пред  неговата  източна  част  

преминава  трасето  на  газопровод,  който  засяга  само  земеделски  земи. 
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9.5.17. Землище  Поляна 

Живописната  природа  на  с. Поляна  предопределя  допълнителните  функции  

за  отдих,  определени  с  новия  ОУП.  Предложени  са  два  терена  за  реализиране  

на  бази  за  краткотраен  отдих.  Единият  от  тях  е  на  източната  землищна  граница  

със  с. Александрово,  която  е  със  площ   1,54 ха    върху  обработваеми  земеделски  

земи.        

Втората  е  в  близост  до  селото  (на  1км.  източно)  с  площ    1,17 ха  също  

върху обработваеми  земеделски  земи. 

И  двата  терена  са  ситуирани  между  прилежащия  на  север  общински  път  

и  малка  рекичка  на  юг. 

9.5.18. Землище  Правдино 

Красивата  природа  и  живописната  река  са  основанието  за  разполагането  

между  нея  и  селото  на  три  малки  терена,  предвидени  в  плана  за  отдих.  И  

трите  са  включени  в  строителните  граници  на  селото.   

Северозападно  от  Правдино  се  намират  няколко  каменни  кариери,  най – 

голямата  от  които  е  около  20 дк. След отдаване  на  концесия,  тук  ще  се  добива  

ценния  зелен  камък  ,,Българит” 

9.5.19. Землище  Първенец 

С  плана  се  предлагат  незначителни  промени 

Малък  терен  обработваема  земя  с  площ   0,9 ха,  разположен  североизточно  

от  селото,  се  отрежда  за  спорт. 

Съществуващите  гробища,  намиращи  се  западно  от  селото,  се  разширяват  

на  север  върху  обработваема  земя  с  площ    0,6 ха. 

Част  от  северната  землищна   граница  преминава  по  съществуващ  черен  

път,  който  в  плана  е  регламентиран  като  общински.. 

През  западната  част  на  землището  преминава  трасето  на  газопровод,   

охранната  зона  на  който  засяга   земеделски  земи. 

9.5.20. Землище  Саранско 

Планът  не  предвижда  териториални  промени  в  землището. 

9.5.21. Землище  Тамарино 

На  изток ,  извън  регулацията,  се  намира  съществуващ  спортен  терен,  

който  си  остава  извън  селото. 

На  1,3 км  източно  от  селото  съществува  терен  за  социални  дейности,  

които  вече  са  преустановени.  Планът  го  отрежда  за  складово – производствена  

дейност. 

Излизащият  от  Тамарино  на  север  път  в  посока  към  с. Иречеково  в  плана  

се  регламентира  като  общински. 
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9.5.22. Землище  Чарда 

На  север  до  крайната  регулация  се  намира  спортен  терен. 

Югоизточно  от  селото  се  намира  малка  кариера  с  площ    0,8ха.  Предлага  

се  за  рекултивиране  след  което  ще  се  превърне  в  пасищен  терен.  

Други  два  имота  с  обща  площ   2,05ха  са  заети  от  сметища – единият  на  

север,  а другият  на  запад  от  селото.  В  плана  те  също  се  предвиждат  за  

рекултивиране – за  пасища.   

 

10. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.ОБЕКТИ И ТЕРИТОРИИ С РЕЖИМ НА КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКА ЗАЩИТА ПО ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

10.1. Кратка историческа справка 

Множеството археологически обекти в общината от Античността, показват 

непрекъснатостта на обитаването на тази територия столетия назад. Наличието на 

останки от древнотракийско и средновековно селище в близост до гр. Стралджа говори 

за многовековната история на града. 

Градът и селищата в териториалния обхват на общината имат богата история, 

свързана с освободителните борби срещу турското владичество. Останките на около 

70 разрушени селища личат навсякъде в общината и днес. 

Първият документ, от който се съди за съществуването на Стралджа, е от 1610 

г. и в него е отбелязано: Стралджа, Ямболски окръг, Исраилджа, Асрайлих. Друг 

документ, датиращ от 1834 г., е руска карта, издадена в Петербург, отнасяща се за 

1829 г., в която е записано: Стралджа – 75 къщи. 

Данни за общината има и от втората половина на XIX век, когато е спомената 

дейността на стралджанци за изграждането на нова църква на мястото на съборения 

от турците параклис. Според запазените в Сливенската епархия документи при 

наддаването с турски лири между българската и гръцката общности спечелват 

българите и църквата се кръщава “Свети Архангел Михаил”. Още тогава започва 

изграждането на селището като пътен, стопански и административен център. 

Предпоставка за това е и географското положение – Стралджа се намира на важни 

пътища, свързващи Черноморието с вътрешността на страната и Северна с Южна 

България. 

За името на Стралджа има три легенди, почти във всяка от тях се споменава, че 

югоизточно от сегашния град се намирал турски град Сарай-курорт за одринските паши 

и бейове. 

За първи заселници на селището се смята родът на Сарайлъ Димо или Хайдут 

Димо. Съществува и твърдението, че името на Стралджа е от името на манастира 

“Св.Архангел Михаил”, на турски Исраелджа. Според други мнения селото било близко 

до черкезко село и населението страдало от честите нападения, затова го нарекли 

“Страдалджа” , може да е потурчено от Стрелча, основано от отряд стрелци. 

В южната част на общината са съхранени останки от пограничния вал 

„Еркесията” –средновековната граница между България и Източната Римска империя. 
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През османската епоха, в земите на общината осъществяват дейността си 

редица войводи – Индже войвода, Кара Кольо, Трифон и Добри. Тук е живеел и родът 

на Сарайлъ Димо или Хайдут Димо.  

Различни писмени източници от периода XVII-XIX век описват селището 

Стралджа. Неговото динамично развитие започва след построяването на жп линията 

Ямбол–Бургас през 1890 година, когато тогавашното село се превръща в стопанско и 

културно средище за региона. Доминиращо място има земеделието. Десетките 

занаятчийски работилници, първите индустриални предприятия, седмичният пазар, 

житните складове и железопътната гара съживяват и развиват селото.  

В края на ХІХ в. в Стралджа работи като телеграфист Пейо Яворов. 

Между двете световни войни (1919-1939) Стралджа става най-голямото 

българско село, известно с разнообразния си и разностранен икономически, 

политически и културен живот. В периода 1925-1926 година бежанци от Тракия и 

Македония се заселват в източния край на Стралджа.  

През 1943 година селището е обявено за образцово село, а през 1969 година – 

за град. 

10.2. Типология на недвижимите културни ценности 

Недвижимите културни ценности се класифицират въз основа на  тяхната 

принадлежност към определен исторически период,  научната и културната област, 

към която се отнасят, пространствената им структура и териториален обхват и 

степента на застрашеност. 

За община Стралджа НКЦ спрямо тяхната времева принадлежност 

археологическите обектите са основно от Античността и Средновековието, а 

архитектурно-строителните – от периода на Възраждането и по-късно. 

Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите 

културни ценности са: археологически, исторически, архитектурно-строителни, 

художествени, урбанистични, културен ландшафт,  парково и градинско изкуство, 

етнографски и културен маршрут и за територията на общината са разпределени по 

следния начин: 

научна и културна област брой НКН

Археологически 37+55АКБ

Исторически 8

Архитектурно-строителни 64

Художествени 11

Урбанистични /

Културен Ландшафт /

Парково и град. изкуство /

Етнографски /

Културен маршрут /

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 

 

Историческите НКЦ в община Стралжда са:  
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1. Лобно място на Слав Колев, с. Атолово 

2. Лобно място на четирима комуниста, с. Войника 

3. Историческо място „Хайдушките къщи”, с. Войника 

4. Историческо място „Инджеви извори”, с. Войника 

5. Родната къща на Мален Даев, с. Маленово 

6. Лобно място на Неделчо Узунов, с. Недялско 

7. Лобно място на трима партизани, с. Недялско 

8. Лобно място на съветския полковник Власко, с. Палаузово 

Художествени НКЦ в общината, означени в списъка на НИНКН са: 

1. Църква „Свети Димитър”, с. Александрово 

2. Църква „Свети Димитър”, с. Зимница 

3. Църква „Свети Димитър”, с. Иречеково 

4. Църква „Свети Георги”, с. Каменец 

5. Църква „Възнесение Господне”, с. Люлин 

6. Църква „Рождество Богородично”, с. Маленово 

7. Църква „Света Троица”, с. Недялско 

8. Църква „Света Петка”, с. Палаузово 

9. Църква „Свети Архангел Михаил”, с. Поляна 

10. Църква „Свети Георги”, с. Първенец 

11. Църква „Свети Архангел Михаил”, гр. Стралджа 

Основният брой паметници са археологическите и архитектурно-строителните 

единични недвижими културни ценности. Възрожденската архитектура  на територията 

на общината е представена от множество жилищни сгради, основно в селата Богорово 

(8 къщи), Иречеково (8 къщи), Каменец (15 къщи), Маленово (10 къщи) и 11 църкви . 

На територията има 47 обявени архитектурно-строителни, художествени и 

исторически паметници на културата. 

Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите 

културни ценности са единични и групови, не са отбелязани групови: 

 

Пространствена структура 

и териториален обхват брой НКН

Единични 128+55(АКБ)

Групови /

Ансамбъл /

Комплекс /

Историческо селище /

Археологически резерват /

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
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По смисъла на чл.146 от ЗКН, ал.3 археологическите обекти имат статут на културни 

ценности с категория национално значение до установяването им като такива по реда на 

този закон. В АКБ разгледаните могили са означени като НКЦ, съгласно ПМС № 

1711/22.10.1962г. с висока културно-историческа стойност - национално значение.  

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

културна и научна стойност и 

обществена значимост брой НКН

Световно значение /

Национално значение 5+55 (АКБ)

Местно значение 40

Ансамблово значение /

За сведение 3  

Обектите с национално значение според списъкът на НИНКН са: 

1. Могила, с. Атолово 

2. Голяма могила, с. Лозенец 

3. Дядо Минкова могила, с. Чарда 

4. Вачева могила, с. Чарда 

5. Гичев могила, с. Чарда 

Архитектурно-строителните паметници основно са свързани с разцвета на 

селищата през Възраждането. В църквите прекрасните стенописи и дърворезби ги 

определят и като художествени паметници. Културен ландшафт може да бъде 

определен по протежението на най-голямото защитно съоръжение на територията на 

България от VIII-X век - Еркесията. Има достатъчно предпоставки за определяне на 

културни маршрути – по религиозна тематика, по архитектурно-строителни и 

етнографски характеристики, по съхранени етнография и фолклор. Възможен културен 

и еко-пешеходен маршрут е трасето валът – който освен военноотбранителната си 

функция,  е и добре уредена митническа граница, през която се осъществяват 

търговските и културните връзки с Византия чак до XIV век. 

Някои от по-изявените археологически недвижими културни ценности са: 

- Землено укрепление „Еркесия”,  

Еркесията (тюр. Земен прорез, гръц.Големият окоп, Голямата ограда, Големият 

прекоп) е най-голямото и най-известното защитено землено укрепление на юг от река 

Дунав, в ареала на обширната територия на България през VIII–X в. Част е от 

системата от укрепени валове, изградени във всички гранични и буферни зони на 

българската държава. Валът е добре известен на повечето хронисти през средните 

векове, защото е действителна охраняема граница на България с Източната Римска 

империя (Византия). Освен военноотбранителната си функция, Еркесията е и добре 

уредена митническа граница, през която се осъществяват търговските и културните 

връзки с Византия чак до XIV век. Съоръжението е видимо от Космоса и днес, като 

свързва по неповторим начин Черноморското крайбрежие с долината на р. Марица и 

така обединява забележителните български общини – Бургас, Средец, Карнобат, 

Стралджа, “Тунджа”, Гълъбово и Симеоновград. Община “Тунджа” заема централната 

част на това изключително съоръжение – един от първите символи на българската 

държава. След 705 г., според договорните отношения между хан Тервел и император 
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Юстиниан II на България е отстъпена областта Загория. Тази област по това време е 

обхващала земите между билото на Стара планина и северните възвишения на 

Странджа, на запад – до р. Тунджа, а на изток – до Черно море, без стратегическите за 

империята морски крепости. В 716 г. южната граница на тази територия е потвърдена с 

първия официален договор между Византия и България през управлението на 

император Теодосий III. Тя се визира и в първата статия на 30-годишния мирен 

договор с Византия при управлението на хан Омуртаг и император Лъв V в 815 г. 

“Относно старата граница нека бъде оная от Дебелт и до река ..... и между двете реки 

до мост ...” – този текст подсказва, че границата с империята още от началото на VIII 

в., следва линията на вала Еркесията. Общата дължина на съоръжението от брега на 

Бургаското езеро (южно от кв. Горно Езерово)– с. Дебелт– с. Житосвят– с. Люлин– с. 

Симеоново– с. Тенево– с. Генерал Инзово– с. Овчи кладенец– с. Обручище– с. 

Навъсен, до левия бряг на р. Сазлийка е 142 км. Описание - като очевидец на 

българските погранични валове, оставя арабския хронист Ал Гарми (средата на IX 

век), а един век по-късно друг арабски писател и хронист – Ал Масуди обобщава: 

„....Областта на борджаните (България) е окръжена с трънест плет (стобор или ограда), 

в който се намират отвори, подобни на дървени прозорци (врати), тази ограда е 

подобна на стена при канал.” За един от начините на техния градеж е писано от „ 

Сентгаленския монах” – Ноткер (края на IX в.): “...Забивали в земята две успоредни 

редици от колове на разстояние 20 стъпки една от друга. Коловете били високи 20 

стъпки. Пространството между двата реда колове изпълвали с твърд камък или 

лепкава глина, която трамбовали (набивали), а отгоре изсипвали изкопаната от рова 

пръст. Върху вала насаждали гъсти клонести дръвчета, които образуват непроходим 

плет”. В X в. (967 г.) византийският историк Скилица– Кедрин назовава Еркесията- 

Големия окоп, Голямата ограда. Старобългарските землени валове представляват 

уникално съчетание на ров (изкоп) с вал (насип), чиято обща ширина варира от 10 до 

40 метра в зависимост от стратегическото си предназначение. Ширината на изкопа и 

насипа обикновенно са в съотношение 1:1. Дълбочината на изкопа е около 3 м., а 

височината на насипа 3-4 м. Над насипа, в определени случаи на уязвими за отбрана 

места се изгражда палисада (бълг. Честокол). Проходите през вала са на местата, 

където преминават главните пътища, някои от които използвани хилядолетия. Там са 

изградени дървени порти– кули с помещения за наблюдение и охрана. Над изкопа се 

спуска подвижен дървен мост за преминаване, който стои прилепен към портата вечер 

и в случаите на нападения. Тези проходи и порти Ал Масауди описва като “отвори, 

подобни на дървени прозорци” и те са първите контролно-пропусквателните и 

митническите пунктове на българската държава. Източната част на Еркесията (67 км), 

започва от м. “Градището” до с. Дебелт, върви в северозападна посока, минава 

паралелно до с. Житосвят и на югозапад през селата Люлин и Симеоново достига р. 

Тунджа при с. Тенево. Съвременните размери на съоръжението са: обща ширина– 22 

м, изкоп– 7 м с дълбочина 1,5 м. и насип– 15 м. с височина до 2 м. През 

източната Еркесия минават главни пътища, които свързват двете столици Плиска и 

Преслав с Константинопол (дн. Цариград) през Старопланинските проходи и покрай 

морския бряг. Проходи освен при Дебелт, със сигурност е имало при днешните села 

Люлин и Тенево. При с. Люлин е изградено допълнително окопно съоръжение - 

т.н. Циганска Еркесия. По-късно от м. “Страчилка” (дн. с. Дебелт) е изградена в 

северна посока “Малката Еркесия” - 11 км., която достига брега на Бургаското езеро и 

фланкира крайморския път от Дебелт към крепостите Анхиало (Поморие) и Месемврия 

(Несебър). Изграждането на източната част на Еркесията и на Малката Еркесия със 

сигурност може да се отнесе след 812-813 г., когато България трайно се настанява в 
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тази част на Европа . Западната част на Еркесията(64 км) започва от с. Тенево на 

десния бряг на р. Тунджа. Върви в югозападна посока покрай селата Генерал Инзово, 

Видинци, Скалица, Овчи кладенец, през северната част на Манастирските 

възвишения, покрай с. Обручище достига левия бряг на р. Сазлийка, срещу с. 

Калугерово (средн. крепост “Блисна”). Размерите на западната част са по-малки – 

обща ширина 10 м., изкопът е с ширина 4 м. и дълбочина 1 м, а насипът е с ширина 6 

м. и височина – също 1 м. Проходи вероятно е имало при пътищата, водещи на север 

към прохода Вратник, Твърдишкия проход и Боруй (Ст.Загора). Строителството й 

частично е извършено вероятно в годините 716-755, когато няма военни действия 

между Византия и България и завършено след мирния договор от 815 г. Добре 

запазени части от Еркесията има само в нейната източна половина от с. Дебелт, през 

Бакаджиците до към р. Тунджа. Големи части от западната Еркесия и особено 

от Малката Еркесия са чувствително заравнени. Обявена е за паметник на културата с 

национално значение. Интерес за туриста, изследователя и любознателния посетител 

представляват участъците при с. Дебелт, включени в археологическия резерват 

“Деултум – Дебелт”, валът и земления лагер при с. Люлин и землените укрепления при 

с. Тенево, община “Тунджа”. Макар и изоставен, с мащабните си очертания, 

пограничния вал не остава незабелязан от пътешественици, картографите и дори 

военни стратези в по-късни времена. Еркесията е изобразена изцяло и на картата на 

България с прилежащите и съседни земи в края на XIX в. Тази карта е издадена от 

Виенското издателство “Фрайтаг и Берндт” чрез книжарница “Христо Г. Данов”, под 

редакцията на генерал Атанас Кривошиев. И днес Еркесията е едно от най-

импозантните древни отбранителни съоръжения в Обединена Европа на границата и с 

Изтока – по-дълго дори от знаменития “Адрианов вал” в Северна Англия. 

- Късноантична и средновековна Марашко кале / Пиргицион, гр. 

Стралджа 

Късноантична и средновековна крепост Марашко кале/Пиргицион се намира 

на едноименната височина в началото на Марашкия проход, на 7.6 км северно по 

права линия от центъра на гр. Стралджа и на 1.76 км северно от Петолъчката, вдясно 

от прохода на второто възвишение. Тя виси над Марашкия проход с денивелация от 

около 100 м. Останките от крепостта обхващат площ от 27 дка. Имала е план на 

неправилен шестоъгълник с дължина 258 м в посока изток-запад и ширина до 101 м. 

Западната, северната и южната стена са укрепени с дебели зидове. При югоизточната 

му висока част върху уширеното било е обособено вътрешно укрепление с размери 

165х56 м и площ над 8 дка. Защитата от запад на крепостта е била подпомогната от 

почти отвесните каменисти склонове на хълма , които се спускат към коритото на р. 

Мараш, а от север и юг от стръмни склонове към две безименни дерета.  Източната 

стена като най-достъпна по всяка вероятност е изцяло съборена. Стените са изградени 

от ломен камък, споен с бял хоросан. Крепостните стени са били изградени от камък и 

пояси от тухли, но са силно разрушени, като само в южния участък над руините е 

запазен малък къс от стената- на височина 0.6 м. На 10 м източно от източната стена 

на вътрешната крепост се забелязват останки от втора крепостна стена- 

протоейхизма. Достъпът до крепостта се е осигурявал от главна порта разположена в 

североизточния край на източната крепостна стена и потерна разположена в 

югозападния отбранителен участък. За подпомагане отбраната на крепостта тя е била 

съоръжена с поне 6 кули, като останки на 3 от тях се забелязват на югоизточния, 

североизточния и северозападния ъгли на вътрешното укрепление. Една от тези кули 

е фланкирала главния вход на крепостта, като е била разположена в североизточния и 
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край. Едната е била разположена в северозападния и край и най-вероятно шестата 

кула е фланкирала потерната в югозападния край на крепостта, но то нея няма никакви 

видими останки. Във вътрешността на крепостта в нейната югоизточна част, както и 

североизточно от нея под насип се виждат основите на сгради. Съществувала е през 

следните периоди: IV-VII век, IX-X век, XI-XII век и XII- XIV век. Крепостта през всичките 

си периоди от съществуването си е защитавала и контролирала от непосредствена 

близост важния път през Марашкия проход и кръстовището на посочения път с 

подбалканския път- на 1 км юг-югозапад от твърдината. „Марашкото кале“ се 

отъждествява от археолози и историци до голяма степен с крепостта „Пиргицион“, 

упомената в поемата на римския(византийски) поет Мануил Филип (XIII – XIV в.) „За 

подвизите на известния чутовен протостратор“ написана след 1305 г. 

- Антична крепост Марианско кале, гр. Стралджа  

Антична крепост Марианско кале се намира на 8 км северно по права линия от 

центъра на град Стралджа. Построена е в началото, от лявата страна на Марашкия 

проход, точно срещу Марашкото кале. Под насип личат очертания на сгради, части от 

зидове, градени от ломен камък и тухли, споени с бял хоросан, примесен със счукана 

тухла. 

- Антична, късноантична и средновековна крепост „Калето”, с. Войника 

Антична, късноантична и средновековна крепост Калето се намира в най- 

западната и на най- високата част на "Войнишките възвишения", и отстои на около 2.44 

км южно по права линия от центъра на село Войника. Възвишението, на което е 

издигната, е със много стръмни и почти отвесни склонове от всички страни с 

изключение на югоизток. От тази страна до укреплението се достига по билото на 

хребета. Твърдината има форма на бъбрек и площ от 5.9 дка. Крепостните стени 

следват извивките на терена и се проследяват под насип, като той е най- голям от 

югоизток и изток. На отделни места насипът е висок около 2 м. По протежението на 

стените се забелязват и запазени останки от крепостните зидове, които се издигат на 

височина 0.5-1 м. За изграждането на твърдината са използвани даденостите на 

терена. На практика тя е построена върху малко каменно плато. Крепостта е била 

внушителна, но в днешно време е доста обезличена. От изток на около 36 м пред 

основната стена се забелязват останки от втора, крепостна стена. И днес се вижда, че 

входът ѝ се е намирал на източната страна. Размерите на обекта са 115 м дължина и 

65 м широчина. Дебелината на зида е 1.5 м. Той е изграден от ломен камък, споен с 

бял хоросан, смесен със счукана тухла. По- късните поправки на стената са изградени 

с бял хоросан без примеси. Във и около Калето са намерени върхове от стрели, много 

фрагменти от керамика и стари монети с изписана върху тях буква “М”, между които и 

византийски от VI век, което доказва, че крепостта продължава да съществува и през 

късната античност. Следи от антично селище са открити и в местността “Гърбушев 

кайнак”, където са намерени монети от Гардиан III (238-244 г.), сечени в „Анхиало“, 

както и в местността “Андонов кайнак”. В местността “Капаклия” на 1.5 км югозападно 

от селото са намерени антични монети от Каракала. След мирния договор от 681 г. с 

който териториите на България се разширяват на юг от река Дунав, идва и договора от 

705 г. между кан Тервел и Юстиниан II, с който се присъединява и областта Загоре към 

Българската държава. Тази област включвала земите южно от Стара планина и 

източно от Сливен, в която влизала и землището на днешното село Войника и 

"Войнишките възвишения". В крайна сметка след изграждането на внушителното 

отбранително съоръжение “Пресечена земя”, получила по- късно името “Еркесия”, 
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землището на селото остава в пределите на Източната римска империя. По- късно 

обаче влиза в пределите на Българската държава. Поради граничния характер на тези 

земи, те се превърнали във вековна спорна зона между България и Източната римска 

империя и в арена на непрекъснати сблъсъци и опустошителни войни, в които 

участвало и пограничното население. Още по- голямо стратегическо значение 

придобил пътят, свързващ „Преслав“ с „Константинопол“, който и според Б. Нейков се 

наричал “Цар Петров път”. Поради това по всички стратегически височини в близост до 

пътя, били изградени крепости, които трябвало да спират набезите на неприятеля. 

Поради своето важно местонахождение планинските възвишения край днешното село 

Войника се превръщат в непристъпна българска твърдина, която била поддържана до 

падането на Българското царство под османско робство. Според Братя Шкорпил на 

мястото на Калето се намирал град Милеона, където кан Кормисош настоявал да 

минава граничната линия между България и Източната римска империя. 

- Късноантична крепост „Долното кале“, с. Лозенец 

Късноантична крепост Долното кале се намира на 2.78 км северно по права 

линия от центъра на село Лозенец. Изградена е на възвишение с много стръмни 

склонове от всички страни, с изключение на североизток. От двете страни на 

възвишението текат малки дерета, дясното е Балар дере, а лявото- негов приток. 

Крепостния зид затваря почти елипсовидно пространство от около 6 дка. Крепостта 

има удължена форма с размери 114х62 м в посока югозапад- североизток. Защитните 

стени на укреплението са изградени от полуобработени варовикови блокове, които 

оформят лицевите страни на стените и пълнеж от аморфни камъни слепени с 

хоросанова спойка в която има едро счукана керемида. Почти всички стени на 

укреплението са покрити с насипи. На 14 м пред североизточния отбранителен сектор, 

където е билото на височината, е издълбан ров за подсилване отбраната на най- 

достъпната страна на крепостта. Ровът в момента е с ширина 6 м и запазена 

дълбочина от 1 м в. Главния вход на крепостта е бил от североизток най- вероятно 

през кула- порта, чийто останки се забелязват в средата на североизточния участък на 

стената и до която подхожда стар път. Още един по- малък вход (потерна) е имало на 

югозападната страна на крепостта, пак в кула- порта до която е стигал друг стар път 

изкачвал се от подножието на хълма. По терена не се забелязват следи от други кули. 

В централната част на крепостта има останки от голяма сграда, най- вероятно 

казармени помещения. Крепостта е служела за подсилване на защитата на Марашкия 

проход, от който отстои на 2.5 км източно, както и за защита на южното продължение 

на Върбишкия проход и пътната връзка идваща от „Лардея“ ( Катарджи Йол или 

Катарджийски път) и Подбалканския път, минаващ на 3 км южно. Крепостта е 

съществувала е в периода IV-VII век. 

- Късноантична крепост „Горното кале“, с. Лозенец 

Късноантична крепост Горното кале се намира на 4 км североизточно по права 

линия от центъра на село Лозенец. Заеманата площ на крепостта е около 2 дка. 

Построена е на езикообразно възвишение, разположено в посока север - юг и 

граничещо на север с билото на Терзийските възвишения. От изток и запад на 

възвишението се спускат две реки, които се сливат в най- южната му точка. Едната е 

Чобан дере или Овчар дере. Крепостната стена е била изградена от ломен камък, 

споен с бял хоросан. В северната й част се забелязват останки от кула. Крепостта има 

яйцевидна форма, обърната с широката страна на юг.  
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- Късноантична крепост „Голямото кале“, с. Правдино 

Късноантична крепост Голямото кале се намира на 0.95 км югоизточно по 

права линия от центъра на село Правдино. Крепостния зид почти под насип, следва 

конфигурацията на терена. Огражданата площ е 10 дка с елипсовидна форма с 

максимални размери 100х125 м. Северната страна представлява отвесна стена под 

която тече река. На изток, близо до северния край на крепостта, се виждат страници от 

зидове, оформящи отвор широк 3 м, който може би е вход. От двете страни на входа 

крепостния зид е бил запазен на височина 1-1.5 м. Крепостната стена е изградена от 

ломени камъни, споени с хоросан, примесен със счукана тухла. В центъра на 

крепостта е открита църква с размери 20х10 м. По терена се срещат основите на 

сгради с най- различно предназначение. 

Тракийските могили, регистрирани в АКБ, не са археологически проучвани, част 

от тях са унищожени от земеделска дейност, строителство или иманярство.  

Църквите са в сравнително добро състояние, като най-значимата от тях е  

- Църква „Свети Архангел Михаил”, гр. Стралджа 

Построена през 1857 година., сградата има високи художествени качества и 

съхранява ценни реликви, икони и литература, датиращи още от времето на 

османското владичество. Днес сградата продължава да изпълнява функцията си на 

религиозен храм и се отслужва света литургия, съхранявайки традициите на 

православното българско богословие. В нея са отсядали и служили монаси от 

атонските манастири. 

Над 70 стари селища са унищожени по време на турското робство. 

Историческата памет се пази и чрез паметниците и паметните плочи, които 

според Списък на намиращите се възпоменателни знаци, издигнати по повод 

участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години 

на територията на Община Стралджа са: 

- Паметник на загиналите във войните за освобождение на България Герои от 

войните  през  1912, 1913 , 1915, 1918 г.,  Паметна плоча южната стена на 

читалището, с. Александрово 

- Паметник Герои от войните  през  1912, 1913 , 1915, 1918 г. На падналите за 

Родината от с. Воденичане, с. Воденичане 

- Паметник на загиналите от с. Войника във войните през  1912 – 1918 , 1944 – 

1945 г., с. Войника 

- Паметна плоча на загиналите от с. Джинот във войните за освобождение на 

България и от Втората  световна война 1944-1945, с. Джинот 

- Паметна плоча Герои от войните  през  1877-1878 ,  

1912, 1913 , 1914- 1918 г., 1944 – 1945г., с. Зимница 

- Паметник на загиналите във войните за освобождение на България, 

с.Каменец  

- Паметник на загиналите във войните за освобождение на България в 

Балканската, Европейската и Отечествената война, с.Инзово 

- Паметник на 5 подофицери и 31 редници, загинали в Балканските войни 

1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. , с. Люлин 
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- Паметник на загиналите във войните за освобождение на България през 

Балканската война 1912 г., Междусъюзническата война 1913 г., 

Европейската война 1915-1918 г и Втората световна война, с. Недялско 

- Паметник на Герой от войната – 1944 – 45г. Мален Даев -  1923 – 1944 г., с. 

Маленово 

- Паметник на 31 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в 

Първата световна война 1914 – 1918 г. , с. Палаузово 

- Паметник на загиналите във войните за освобождение на България, с. 

Първенец 

- Паметник на загиналите във войните за освобождение на България, с. 

Поляна 

- Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. , с. Правдино 

- Паметник на 16 подофицери и 96 редници, загинали в Балканските войни 

1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г. , гр. Стралджа 

- Паметник на Героите от войните през 1912 и 1913 г., гр. Стралджа 

- Монумент на Загиналите  от  гр. Стралджа в  Отечествената война  1944-

1945, гр. Стралджа 

- Паметна плоча на загиналите от с. Саранско във войните за освобождение 

на България, с. Саранско 

- Паметна плоча на загиналите от с. Тамарино във войните за освобождение 

на България, с. Тамарино 

- Паметна плоча на загиналите от с. Чарда във войните за освобождение на 

България, с. Чарда. 

10.3. Ценностна характеристика и пространствено разнообразие 

Голяма част от възрожденските къщи са загубили своя архитектурно-

исторически контекст, тъй като са разпръснати в структурата на селата и нямат силна 

визуална връзка помежду си. Все още има запазени образци на характерната за 

региона къща (основно е селата Каменец, Маленово, Иречеково), чиято съхранена 

автентична структура показва майсторството и традициите в строителството и бита на 

населението на територията от края на XIX век.  

Поради факта, че не са извършвани археологически разкопки в голяма част от 

тях могилите и крепостите, не може да се даде точна характеристика на тяхната 

значимост и научна стойност. Значимостта на калетата може да бъде разглеждана и в 

контекста им като част от цялата отбранителна система, както и като свидетелство за 

многовековното историческо развитите на територията. 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

Археологическите обекти са разположени неравномерно извън урбанизираната 

територия, като крепостите са на по-високите върхове, с добра видимост и по-голяма 

непристъпност. 

Все още запазените възрожденски сгради са основно единични, разпръснати в 

селата, основно концентрирани в Каменец, Иречеково, Маленово и Богорово. 
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Равнинният характер на терена определя и градоустройствената структура на 

селищата, с първично формирано ядро и добре планирани странични квартали. 

10.4. Състояние 

Археологическите обекти са в общо лошо състояние. Те не са били 

консервирани или реставрирани, не са социализирани, липсва достатъчна 

проучвателна дейност. По много от тях иманярската намеса е нанесла непоправими 

щети. 

Къщите, недвижими културни ценности, са в голямата си част в лошо 

състояние, някои от тях вече срутени. Съвременната намеса, наложила се от 

експлоатационна необходимост, в повечето случаи е неадекватна за автентичната 

структура и е понижила ценностните стойности на архитектурно-строителният 

паметник.  

Недвижимото културно наследство на територията на общината е в общо лошо 

състояние – липсват проучвателни дейности, които да дадат насоката за по-нататъшни 

консервационно-реставрационно такива, старите къщи са изоставени и 

саморазрушаващи се, в по-голямата си част вече унищожени. Изключение правят 

църквите, за които се полагат периодични грижи. 

10.5. Места и зони на въздействия от природни и антропогенни фактори, 

които представляват риск за увреждането на НКЦ и на експозиционната им 

среда 

Вредното въздействие от атмосферни и природни влияния, стареене на 

материалите и изчерпване на техния жизнен цикъл оказват особено негативно влияние 

върху крехките археологически структури, кирпичените и дървените елементи на 

старите къщи, много от които са изоставени и самосрутили се. 

Риск за възрожденските сгради и тяхната среда са инвестиционните и 

строителни инициативи, при които се подменя автентичната структура с изцяло нов 

градеж или се предприемат ремонтни дейности, които не са съобразени с 

изискванията за опазване на недвижимата културна ценност.  

Археологическите обекти на територията на общината са застрашени от 

вандализъм, разпад на оригиналната субстанция, водеща до сериозна промяна в 

структурата. Антропогенен фактор, който нанася съществени вреди на културното 

наследство, е иманярството.  

За обектите, разположени в близост до речните корита, рискът от наводнение е 

съществен. 

Специфичен рисков фактор за античната крепост до с. Иречеково е изградената 

на кариера и асфалтова база. 

Газопроводите, пресичащи територията на общината, са също с основно 

негативно влияние върху недвижимото културно наследство. При определяне на 

трасетата им са извършени теренни археологически обхождания, при които са 

локализирани множество обекти – селища, могили и др. 
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10.6. Връзка със средата и останалите функционални системи в общината 

Недвижимото културно наследство на Община Стралджа има незадоволителна 

обвързаност с останалите функционални системи в общината – жилищна, отдих и 

туризъм, култура, образование. 

Част от обектите на недвижимото културно наследство от Възраждането – 

архитектурно-строителни и художествени ценности – къщи и църкви - продължават да 

осъществяват своите предишни функции и да са поддържат пълноценна връзка между 

системата на КИН и другите функционални системи чрез континуитета и жизнеността 

на функцията си. Повечето от къщите, декларирани като паметници на културата, в 

началото на осемдесетте години на ХХ век, вече са изоставени и разрушени. 

Археологическото наследство не е социализирано и не участва адекватно в културния, 

образователни и туристическият сектор в общината. 

Връзката на културното наследство в региона със заобикалящата го природна 

среда е неразривна, структуроопределяща (формирането на типа къща поради 

спецификите на мястото,  крепостите, вида на селищата/махалите и др.) и неизменна.  

Археологическото наследство в общината в извънселищните територии до 

голяма степен е съхранило връзката си със заобикалящата го среда.  

В повечето от населените места след петдесетте, особено шестдесетте години 

на ХХ век е изграден нов жилищен фонд, който е изменил фоновата рамка на старите 

къщи, но е спазил етажността и е осигурил сравнително благоприятно интегриране на 

старите сгради в съвременните селища. 

Потенциалът на НКЦ в общината не е напълно разгърнат, множество 

археологически обекти с научен и туристически потенциал не са проучени и 

социализирани.  

10.7. Взаимовръзка с движимото и нематериалното културно наследство 

Движимото и нематериалното и историческо културно наследство е 

представено в музейните експозиции в гр.Стралджа и с. Златарица.  

Общинският музей, основан през 2007 година в сградата на бивш житарски 

склад, построен през 1893 година. През ноември 2009 година е открита първата 

експозиция на музеяи от тогава той развива дейността си в диалог с музеи от съседни 

общини. 

В етнографския музей в село Зимница се помещават селскостопански инвентар, 

предмети на бита и накити и носии от миналото на селото. Дейността на етнографския 

музей се подпомага от читалището ”Възраждане”.  

Съществуват малки етнографски сбирки, обособени към читалищата в селата 

Войника, Лозенец, Джинот, Каменец, Палаузово, Воденичане, Маленово, Поляна и 

Тамарино. 

Според ЗКН нематериално културно наследство са: 

1. устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител 

на нематериално културно наследство; 

2. художествено-изпълнителско изкуство; 

3. социални обичаи, обреди и празненства; 
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4. знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 

5. знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

Съчетанието на материално и нематериално културно предоставя големи 

възможности за изявяване на цялостното културно богатство на разглежданата 

територия. 

Средищата, в които се пази и предава фолклорът, традициите, краеведческата 

дейност и културната идентичност, са читалищата, като на  територията на Общината 

те са двадест и едно:  

НЧ ” ПРОСВЕТА – 1892” гр.Стралджа  

НЧ „СЪГЛАСИЕ – 1924” с.Алексанрово 

НЧ „СЪГЛАСИЕ – 2009” с.Атолово 

НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1942” с. Богорово 

НЧ „ПРОСВЕТА – 1928” с.Воденичане 

НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 1928” с.Войника 

НЧ „ИЗГРЕВ – 1958” с. Джинот 

НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 1926” с.Зимница 

НЧ „ПРОСВЕТА – 1927” с. Иречеково 

НЧ „ПРОФ. А. ЗЛАТАРОВ – 1927” с.Каменец 

НЧ „СВЕТЛИНА – 1928” с.Лозенец 

НЧ „ПРОСВЕТА – 1928” с.Люлин 

НЧ „ПРОБУДА – 1997” с.Маленово 

НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1899” с.Недялско 

НЧ „ПЕНЬО ЕНЧЕВ – 1929” с.Палаузово 

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1922” с.Поляна 

НЧ „А. Константинов – 1928” с.Правдино 

НЧ „ПРОСВЕТА – 1908” с.Първенец 

НЧ „ИЗГРЕВ – 1929” с.Саранско 

НЧ „СВЕТЛИНА – 1932” с.Тамарино 

НЧ „ПРОБУДА – 1934” с.Чарда 

Към читалищата функционират и читалищни библиотеки. 

В общината функционират две младежки организации "Младежта за 

просперитета на град Стралджа" и "Общински младежки съвет - Стралджа" и 

Младежки клуб „Имам право да знам“. 

Община Стралджа разполага с разнообразен културен календар, включващ 

редица местни и национални празници, обичаи и фестивали. Ежегодно се организират 

мероприятията от културните институти – Национален литературен конкурс на името 

на Станка Пенчева, традиционен събор на народното творчество “Мараш пее“, конкурс 

- надпяване “С песните на Вълкана Стоянова“, които съхраняват колорита на 
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българския фолклор и творчество. Общинският празник на коледарската песен 

изявява ценния архив с местни коледарски песни. На Коледа се събират куди 

(сурвакари) от повечето селища в общината и се изпълнява автентичен ритуал по 

сурвакане. Местните кукери са участвали на множество мероприятия и са носители на 

награди от събора в Копривщица и кукерския фестивал в Перник. 

Община Стралджа е известна с танцовата си дейност. Редица фолклорни 

ансамбли развиват дейността - „Въжички” - град Стралджа, "Божур" с. Чарда и "Златен 

клас" с. Зимница участват на всички общински мероприятия. 

Самодейци от пенсионерския клуб и местното читалище в село Джинот 

организират народен обичай - "Зажънване на първи сноп". Инициативна група от с. 

Палаузово организира свой фолклорен празник - „На Великден по хората, на 

Гергьовден по сбората”, който става популярен и извън пределите на общината.  

Съхранените занаяти са свързаните със земеделието и обработката на земята. 

Нематериалното духовно наследство - устната традиция, език и култура са 

превърнати в книжовни и литературни ценности от именитите автори Пейо Яворов, 

Добрина Берова и други творци, родени и творили в община Стралджа. 

10.8. Анализ на предходното устройствено и инвестиционно проектиране и 
реализации с оглед диагностициране на произтеклите от тези намеси (или 
липсата на намеси) проблеми за недвижимото културно наследство 

В средата на ХХ век се осъществява урегулирането на по-голямата част от 

селищата, като начина на свободно застрояване се запазва, във всички селища са 

реконструирани централните зони и площади и са изгради най-важните обществени 

сгради. Като цяло градоустройствената намеса е била съобразена с особеностите на 

терена и установеният сграден фонд и не се е отразила негативно върху културното 

наследство. 

10.9. Проблеми: 

1. Обезлюдяването на селата и изоставянето на сградния фонд води до 

неговото разрушаване, постепенно се унищожават автентичните жилищни 

сгради поради тяхното неподдържане и тяхната уязвимост. 

2. Съществен проблем от правно естество е неуредената собственост за 

голяма част от археологическите обекти (много от могилите са в частни 

имоти), както и частната собственост на много от архитектурно-строителните 

недвижими културни ценности в населените места, където големият брой 

наследници създава допълнителни усложнения. 

3. Много от археологическите обекти се намират на територията на горски 

фонд или земеделска земя, за извършване на дейностите по опазването им 

е необходимо да се процедира промяна на предназначението на земята. 

4. Съществува документална неуреденост относно културното наследство, 

която изисква актуализиране на списъците с недвижими културни ценности, 

синхронизиране с Археологическата карта на България, както и нейното 

актуализиране.  

5. Необходимо е списъкът с НКЦ на НИНКН да бъде актуализиран (последните 

вписвания са от 1982г.). За  35 години повечето от къщите са се срутили или 
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са изгубили своя автентичен облик. Малкото запазени са в лошо състояние 

(с изключение на църквите), повечето почти неспасяеми. 

6. Липсва адекватно документиране в съвременния смисъл на технологичните 

възможности на недвижимото културно наследство. 

7. По-голямата част от археологическите обекти все още не са проучени, не са 

изследвани от археолозите, не е установена тяхната същност и потенциал. 

8. Липсва целенесочено археологическо изследване в границите на общината. 

9. Археологическите обекти не са социализирани, не е изявен техния 

потенциал, не са предприемани дейности по консервация, реставрация и 

експониране на повечето от установените археологически структури 

(крепостите). 

10. Многобройните иманярски намеси са унищожили частично или цялостно 

археологическите структури. 

11. С изключение на църквите, по останалите недвижими културни ценности не 

са предприемани дейности по консервация и реставрация.  

12. Съвременните намеси по къщите – недвижими културни ценности, наложени 

от експлоатационна необходимост, до голяма степен са неадекватни на 

автентичната структура и са понижили стойностните характеристики на 

паметника на културата. 

13. За описаните обектите на недвижимото културно наследство липсват данни 

за определените режими за опазване по смисъла на чл.79, ал.1 и ал.2 от 

ЗКН, което възпрепятства изпълнението на разпоредбите на чл.80 от ЗКН; 

14. Не са вземани мерки за определяне на устройствените параметри, защитата 

и опазването на КН и неговата експозиционна среда; 

15. Структурите на обектите на недвижимото културно наследство не са 

стабилно укрепени, консервирани, реставрирани и експонирани, като за 

доста от тях липсва достъп, информационни и указателни табели, както и 

оформена експозиционна среда; 

16. Земеделската дейност не е отчитала наличието на археологически 

недвижими културни ценности на територията на Общината, в резултат на 

което голяма част от тях са увредени или унищожени - заличаване на 

могили и селища. 

10.10. Насоки за опазване, експониране и социализиране 

1. Засилване на регионалното сътрудничество с другите съседни общини и 

създаването на общ съвместен продукт с използването на ресурсите им. 

2. Развитие на частната инициатива за реставрацията, реконструкцията и 

поддържането на възрожденските сгради и използването им за нуждите на 

туризма. 

3. Стимулиране на нови алтернативни източници на финансиране на 

дейностите по опазване на културните ценности. 

4. Подобряване на общинската техническа инфраструктура – основно пътища. 
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5. Необходимо е да се продължат дейностите по проучване и изследване, 

маркиране и приобщаване към системата на отдиха и туризма на 

археологическите и възрожденските обекти.   

6. След проучването им, на археологическите обекти трябва да бъдат 

определени охранителни зони и режими за тяхното опазване, да се 

усъвършенства юридическата защита за всички НКЦ в общината. 

7. Обектите, представляващи научна и обществена ценност, трябва да бъдат 

консервирани, реставрирани и удачно експонирани. 

8. При проучване, консервация, реставрация и социализация на някои от 

археологическите обекти в общината може да се създаде допълнителна 

система от вътрешни културни маршрути. 

9. Да се стимулира привличането на обществеността, НПО, подрастващите и 

младите в изучаването, опазването, поддържането и популяризирането на 

културно-историческото наследство. 

10. Като се отчете културно-историческия потенциал, в системата „Отдих и 

туризъм” да се заложи развитие, свързано с познавателния и културно-

исторически туризъм, развитие на легловата база. 

11. Да се наблегне на разнообразието на съществуващите туристически 

продукти, използващи нови технологии за интерактивност и излагане на 

културното наследство чрез съвременни информационни технологии и 

сценичното изкуство, с цел постигне по-голяма атрактивност. 

12. Допълнително развитие на алтернативни форми на туризъм (селски, 

екологичен и др.). Използване по-пълноценно на природния и антропогенния 

ресурс, материално и нематериално културно наследство. 

13. Оптимизиране на връзките между структурите Култура и Туризъм 

14. Създаване на атрактивен календар със събития, свързани с 

нематериалното наследство, традиции, ритуали и използващи рамката  на 

недвижимите културни ценности, организиране на местни и 

интернационални пленери и фестивали. 

10.11. Необходимост от създаване на устройствени предпоставки за 
опазване на цялостни културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т. 6 от 
Закона за културното наследство (ЗКН) 

Културен ландшафт по смисъла на чл 47, т.6 от ЗКН представлява  

съвкупността от пространствено обособени устойчиви културни напластявания, 

резултат от взаимодействие на човека и природната среда, характеризиращи 

културната идентичност на дадена територия. Конвенцията за опазване на световното 

културно и природно наследство определя културните пейзажи като "комбинирано 

произведение на човека и природата". Ориентациите за приложение на Конвенцията 

за опазване на световното културно и природно наследство (ЮНЕСКО, 2005) допълват 

това определение: Културните пейзажи отразяват развитието на човешкото общество 

и поселения през времето, под влиянието на физическите ограничения и/или 

възможности, предоставени от природната среда, както и последващите социални, 

икономически и културни сили, както външни, така и вътрешни". Културните пейзажи 

може да отразяват и специфична обработка на земята, традиционни умения, 
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специфични традиции, описания на пейзажа в художествени творби и исторически 

събития, т.е. среда, наситена с материални и/или нематериални следи от 

взаимодействието на природни и антропогенни фактори. 

На територията на община Стралджа могат да бъдат потърсени предпоставки 

за дефинирането на такъв вид интегрално наследство като категория недвижима 

културна ценност.  

Има възможност за развитието на локални културни маршрути, които имат еко-, 

археологическа и архитектурна насоченост. 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОУ ПО ЧЛ. 78 И ЧЛ.81ОТ ЗКН ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЕКТИ И ТЕРИТОРИИ. 

За територията на общината няма необходимост от разработване на ПОУ за 

определена недвижима културна ценност. 

10.12. Критерии за изменение на ОУПО по отношение на последващото 
проектиране във връзка с опазването, защитата, експонирането и 
социализацията на обектите на НКН 

Всяко последващо ниво и проектиране, касаещо ПИ с недвижима културна 

ценност или попадащо в охранителната й зона се съобразява с предвижданията на 

ОУП, като се следват изискванията на чл.103. (4) и чл.104. (1) от ЗУТ и подлежи на 

съгласуване с МК съгласно ЗКН. 

Когато изменението на подробния устройствен план налага изменение на 

общият устройствен план, съгласно чл. 134. (3) от ЗУТ първо се изменя общият 

устройствен план, като в случаите, когато се касаят имоти с НКЦ или такива в 

охранителните им зони, изменението се съгласува с МК. 

Критерии за изменение на ОУПО във връзка със защитата, опазването, 

експонирането и социализацията на НКН на територията на Община Априлци: 

- във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от рискови фактори - преки и косвени, свързани с 

ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или в 

охранителните им зони; 

- във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки по 

предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 

предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, 

нарушават характеристиките на културния и исторически ландшафт;  

- във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до 

НКЦ; 

- във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 

проводи и мрежи; 

- във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 

разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 

локалното КН с тези на регионалното, за развитие на туристическата 

инфраструктура на територията на общината. 



215 
 

11. ТРАНСПОРТНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Фигура 11. Транспортна инфраструктура 

Автомагистрала 

Първокласен път 

Второкласен път            

Третокласен път                 

Общински път               

Улица 

Жп линия 

Граница на землище 

Граница на община 

Село 

Град 
 

Зимница             Населено място 

Стралджа        Общински център 

Първенец 

КАРНОБАТ 

Правдино Люлин 

Богорово 

СРЕДЕЦ 

Александрово 

Поляна Леярово 

БОЛЯРОВО 

ЕЛХОВО 

Каменец 

ТУНДЖА 

Саранско 

Тамарино 

Войника 

Недялско 

Иречеково 

Палаузово 
Джинот 

Зимница 

Чарда 

Воденичане 

Стралджа 

Маленово 

Атолово 

Лозенец 

СЛИВЕН 

СУНГУРЛАРЕ 
КОТЕЛ 
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11.1. Пътна  инфраструктура 

11.1.1. Съществуващо  положение 

Състоянието  на  транспорната  инфраструктура  е  от  ключово  значение  както  

за  живота  на  местното  население,  така  и  за  привличането  на  инвеститори  и  

развитието  на  икономиката  на  общината  в  дългосрочен  план. 

Община  Стралджа  е  част  от  област  Ямбол  и  през  нея  преминава  

Европейският  транспортен  коридор   VIII – Дурас – Тирана – Скопие – Гюешево – 

София – Пловдив – Бургас /Варна/,  по  който  се  осъществява  връзката  между  

Адриатическо  море /дълбок  залив  на  Средиземно  море/  и  страните  от  

черноморския  регион,  Русия  и   държавите  от  Централна  Азия /Казахстан,  

Узбекистан,  Таджикистан,  Киргистан  и  Туркменистан/.  Общинският  център  -  

гр.Стралджа  се  намира  на  6 км.  от  този  транспортен  коридор. 

Това  е  положителен  фактор,  който  може  да  се  използва  от  общината  за  

развитието  и  като  логистичен  център  в  бъдеще. 

През  територията  на   общината   преминава   автомагистрала  ,,Тракия” /18,8 

км./,  която  е  част  от  републиканската  пътна  мрежа  и  осигурява  транспорни  

връзки  от  национално  значение.  Чрез  нея  достъпността  до  София,  Пловдив  и  

Бургас  е  значително  подобрена,  което  е  положителен  фактор  за  развитието  на  

транспортните  комуникации  на  община  Стралджа. 

Всички  21  села  на  територията  на   община  Стралджа  са  свързани  с  

общинския  център – гр. Стралджа. 

На  територията  на  община  Стралджа  преминават  пътищата  от  РПМ,  както  

следва: 

 Автомагистрала  ,,Тракия”  от  км 289+273  до  км 308+107; 

 Път  I-6  ,,Петолъчката – Лозенец - Бургас” от  км 421+100 до  км 428+200; 

 Път  I-7,,Петолъчката - Веселиново – Могила – Окоп – Елхово – ГКПП 

,,Лесово”  от  км 233+688 до км 246+588; 

 Път  II-53  ,,Сливен – Ямбол – Калчево – Победа – Челник – Тамарино – 

Войника – граница  С  ОПУ - Бургас”  от  км 172+300  до км 184+800; 

 Път  III-707  ,,Петолъчката – Стралджа – Воденичене – Палаузово – 

Недялско – Първенец – Александрово – Голямо  Крушево – кръстовище  с  

път  II-79”  oт  км  0+000  до  км  47+000; 

 Път  III-5308  ,,Калчево – Саранско – Каменец – Ст.Караджово – кръстовище  

с  път  II-79”  от  км 8+000  до  км 24+600; 

 Път  III-7007  ,,Зимница – Стралджа – Лозенец – кръстовище  с  пътI-6”  oт  

км  0+000  до  км  13+300; 

 Път  III-7009  ,,кръстовище  с  път  I-7 – Бояново – Борисово – Леярово – 

кръстовище  с  път  III-5308”  от  км 14+300  до  км 18+500; 

 Път  III-7072  ,,Недялско – Иречеково – Търнава – Чарган – Ямбол”  от  км 

0+000  до  км 12+600. 
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От  ключово значение  за  общината  са  първокласните  пътища  I-6 (7,1 км) и  I-

7 (12,9 км)   с  маршрути  респективно  от  границата  с  Македония – Кюстендил – 

София – Карлово –Казанлък - Сливен – Карнобат  до  Бургас;  и  от  границата  с  

Румъния – Силистра – Шумен – Ямбол – Лесово  до  границата  с  Турция.  Чрез  тези  

пътища  се  осъществява  връзката  на  общината  с  някои  от  основните  

административни  и  индустриални  центрове  в  страната.  Път  I-6  се  явява  

алтернативен  на  автомагистрала  ,,Тракия”,  което  подобрява  възможностите  за  

достъп  до  община  Стралджа. 

През  територията  на  общината  преминава  и  пътят  от  II-ри  клас  II-53,  

който  е  от  съществено  значение  за  бързата  връзка  до  Ямбол,  а  също  и  на  

изток  до  гр.Бургас  и  на  север  до  гр.Русе,тъй  като  всички  тези  градове  са  

областни  центрове. 

Третокласният  път -707  е  основната  транспортна  връзка  на  община  

Стралджа,  чрез  която  се  реализира  пряка  връзка  между  голяма  част  от  

населените  места /Воденичене,  Палаузово,  Първенец,  Недялско/  и  косвена  връзка  

с  други  села  /Иречеково,  Люлин,  Богорово,  Правдино/,   чиито  отклонения   

/пътища  от  четвъртокласната  пътна  мрежа/   започват  от  този  път. 

Третокласен  път  – 5308  осъществва  връзка  на  част  от  населените  места  

до  гр. Ямбол. 

Третокласен  път  – 7007  осъществва  връзката  с  първокласния  път  I – 7  и  

областния  център – град  Ямбол. 

Третокласен  път  – 7072  осъществва  връзката  на  тези  села  до  

пържокласния  път  I – 7  и  до  областния  център – град Ямбол. 

Третокласен  път  – 7009  свързва  община  Стралджа  с  първокласния  път   I – 

7  и  от  там  с  община  Елхово. 

Общата  дължина  на  общинските  пътища  е  79,8 км,  а  отделните  участъци  

от  нея  са  показани в долната табилца: 

Таблица 11.1.1. 

Дължина  на  общинската пътна мрежа 

Номер 

на  път 

Наименование Дължина  на  

пътя на  

територията на  

общината  (м) 

JAM  1059   III – 707  от  гр.  Стралджа  до  с. Атолово 3600 

JAM  2058 III – 707  oт  с. Джинот  до  III – 7072 7800 

JAM  3064 III – 53  от  с. Войника  до хижа „Бояджика” 3297 

JAM  3050 III – 53  от  с. Тамарино  до  границата  на  общината 5000 

JAM  3051 I – 7  от  с. Зимница  до  границата  на   общината 2800 

JAM  2060 III – 707  от  гр. Стралджа  до  с. Маленово 9700 

JAM  2057 от  разклон  III – 7072   до  с.   Иречеково 5600 

JAM  2056 от  разклон  III – 7072  до  с. Люлин 2100 
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Номер 

на  път 

Наименование Дължина  на  

пътя на  

територията на  

общината  (м) 

JAM  2054 от  разклон  III – 707  до  с. Правдино 6900 

JAM  2053 От  разклон  III – 707  с. Александрово до  с. Леярово 9900 

JAM  1052 I – 7  от  с. Зимница  до  с. Джинот 8300 

JAM  2055 От  разклон  III – 707  до  с. Богорово 2000 

JAM  2067 I – 7,  Зимница – промишлена  зона  Зимница 968 

JAM  3062 JAM  3061,  х. ,,Люляк”  -  завод ,, Хан  Аспарух” 1830 

JAM  3066 III – 5308,  Каменец – кариера ,, Каменец” 2100 

JAM  3068 / III – 707/  Воденичене – СС летище 1345 

ОБЩО 73,240 км 

 

11.1.2. Нови проектни решения 

Както се очерта по – горе, част от републиканската пътна мрежа и  

съоръженията към нея не са в добро състояние. 

По сведение от Областното пътно управление гр. Ямбол  някои  от  участъците  

на  пътищата  от  I,  II  и  III  кл. предстоят  да  се  отремонтират: 

 Обект  ,,Път  III – 707  (от  път  I – 6   - Стралджа – път  II – 53)  от  км  0+000  до  

км  36+100)  - рехабилитация 

а)  Пътят  е  основно  направление  на  тежкотоварните  автомобили,  

пътуващи  в  посока  Бургас  като  обходен  маршрут  при  ограничаването  

на  движението  им  по  път  I-6.  Преминава  през  пет  населени  места: гр. 

Стралджа, с. Воденичене, с. Палаузово, с. Недялско и с. Първенец.  Трасето  

на  пътя  пресича  ж.п.линията  София-Бургас  и  четири  реки – р.Мочурица, 

р.Търнавска,  р.Люлинска  и  р.Войнишка.  Пресичат  се  три  пътя  от  РПМ -  

АМ ,,Тракия”. Път  III – 7007  ,,Зимница – Стралджа - Лозенец”  и  Път  III – 

7072  ,,Недялско - Ямбол”,  както  и  шест  общински  пътя. 

Проектът  обхваща  необходимите  мероприятия  за  рехабилитация на  Път  

III – 707, участък  от  км  0+000  до км  36+100,  включващи  възстановяване  

и  подобряване  на  съществуващата  пътна  настилка,  пътното  тяло  и  

отводняването,  ремонт  на  съществуващите  големи  съоръжения. 

б)  Поради  липса  на  финансов  ресурс  обекът  не  стартира. 

 Обект  ,,Реконструкция  на  път  II - 53” - на  територията  на  община  Стралджа  

е  от  км  172+380  до  км  184+800. 

в)  По път  II- 53  Сливен – о.п. Ямбол – Калчево – Средец  основно  се  

осъществява  движението  от  гр. Сливен  към  гр. Бургас. 
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г)  Предвижда  се  ново  трасе  в  участъка  Калчево – Тамарино – обходен  

път  на  село  Победа.  Отчуждителните  процедури  за  участъка  са  

приключени. 

 Обект  ,,Рехабилитация  на  път  III - 7007  ( Зимница – Стралджа – Лозенец )  

от  км  0+000  до  км  6+438. 

д)  Нужно  е  да  бъде  завършен  участъка  и  изпълнени  следните  

ремонтни  дейности:  полагане  на  износващ  пласт  асфалт,  попълване  на  

банкети  и  оформяне  на  отводнителни  окопи,  хоризонтална  маркировка  

и  вертикална  сигнализация. 

 Лот  8А  по  проект  ,,Транзитни  пътища”.  Обект  ,,Рехабилитация  и  частична  

реконструкция  на  път  I – 7  Силистра – ГКПП  Лесово.  На  територията  на  

община  Стралджа  е  от  км  233+688  до  км  246+588.Проектът  е  изпълнен. 

 Обект  ,,Ремонт  на  път  III - 7072”.  На  територията  на  община  Стралджа  от  

км  0+000  до  км  12+600. 

е)  При  усложнени  метеорологични  условия  ползването  на  цитирания  

път  е  алтернативен  маршрут  за  пътуващите  в  посока  към  Бургас,  при  

затварянето  на  участъка  от  АМ ,,Тракия”  от  п.в.,,Зимница”  до  Бургас  и  

Път II – 53. 

ж) Пътят  е  бивш  четвъртокласен  път,  от  2000 г.  е  прекласиран  в  III  

клас.  Габаритът  му  е  6/8 м. 

Пътят  е  в  лошо  експлоатационно  състояние,  с  множество  пропадания  и  

огъвания,  нарушено  асфалтово  покритие.  Лошото  отводняване  

допълнително  влошава  състоянието  на  пътя. 

На  път  III – 7072  Недялско – Иречеково – Търнава – Чирпан – Ямбол  се  

намират  две  мостови  съоръжения,  които  са  в  лошо  експлоатационно  

състояние. 

з) Път  III – 7072  ,,Недялско – Иречеково – Търнава – Чарган - Ямбол”  от  км  

0+000  до  км  10+000  е  предложен  за  рехабилитация. 

   Обект  ,,Ремонт  на  път  III – 7007  (Зимница – Стралджа – Лозенец)” 

и) Пътят е с деформации, нагъвания, износена настилка, на места  

изкъртена,  мозаечни  кърпежи.  

Участъкът  от  път  III – 7007  ,,Зимница – Стралджа - Лозенец от км 7+300  

до  км  12+500  е  предложен  за  рехабилитрация. 

 Обект  ,,Ремонт  на  път  III - 5308”. 

к)  Участъкът от пътя е с износена настилка, дупки, пропадания, коловози,  

пукнатини.   

Път III – 5308 ,,Калчево – Саранско – Каменец - Ст.Караджово” от км  10+300  

до  км  23+200  е  предложен  за  рехабилитация.   
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Таблица 11.1.2.1 

Средно – денонощна годишна интензивност на движението по  

републиканските  пътища  на  територията  на  община Стралджа 

Път 

N° 

Наименование на 

пътя 

км  положение МПС 

от  км до  км Леки 

автомо

били 

Авто-

буси 

Товарни 

автомо-

били 

ОБЩО 

A-I АМ  „Тракия” 289+417 323+800 6 997 118 2 004 9 119 

A-7 Мараш – Зимница – 

граница с община 

Тунджа 

233+688 242+300 1949 41 950 2940 

II-53 Граница с община 

Тунджа--Тамарино-

Войника – Граница  

ОПУ Бургас 

173+900 184+300 787 36 333 1 156 

 

 

III-707 

Мараш – Стралджа  

- Воденичене – 

Палаузово 

Недялско - 

Първенец –

Александрово - 

Граница  с  община 

Болярово 

0+000 5+900 754 42 243 1 039 

5900 16200 320 12 168 500 

16+200 26+600 387 19 131 537 

26+600 36+100 649 29 130 808 

36+100 36+100 18 2 9     29 
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Таблица 11.1.2.2 

СПРАВКА за състоянието на настилките по републиканските пътища на  територията наобщина Стралджа 

Път 

N° 

Наименование  на   

пътя 

 

Дължина 

км 

Габарит на пътя в 

м 

Километрично 

положение 

Състояние на настилката в  

км 

Извън 

нас. 

място 

в нас. 

място 

от  км до км добро средно 

 

лошо без 

наст. 

A-I АМ „Тракия” 18,834 29,00  289+273 308+107 18,834    

 Общо АМ „Тракия”  18,834     18,834 0,000 0,000 0,000 

Пътни  

възки 

пътен  възел  I-7   

Завой – Веселиново 

 

2,589 

 

5,50 

 

  

При км  289+417 

 

2,589 

   

 Общо Пътни връзки 2,589     2,589 0,000 0,000 0,000 

I-6 Мараш – Лозенец – Граница 

 ОПУ   Бургас 

7,100 8,00 10,50 421+100 428+200 3,000 4,100 0,000 0,000 

I-7 Мараш – Зимница – граница с 

община   

Тунджа 

12,900 7,50 8,00 233+688 246+588 12,900 0,000 0,000 0,000 

 Общо  пътища  I клас  20,000     15,900 4,100 0,000 0,000 

II- 53 Граница  с  община  Тунджа – 

Тамарино – Войника –     Граница  

ОПУ  Бургас 

12,500 7,00 8,00 172+300 184+800 2,700 3,800 6,000 0,000 

 Общо  пътища  II  клас 12,500     2,700 3,800 6,000 0,000 

III- 707 Мараш – Стралджа – Воденичене –  

Палаузово – Недялско – Първенец – 

47,000 7,00 8,00 0+000 47+000 6,000 13,200 25,000 2,800 
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Път 

N° 

Наименование  на   

пътя 

 

Дължина 

км 

Габарит на пътя в 

м 

Километрично 

положение 

Състояние на настилката в  

км 

Извън 

нас. 

място 

в нас. 

място 

от  км до км добро средно 

 

лошо без 

наст. 

Александрово – Граница с 

 община  Болярово 

III-5308 Саранско – о.п. Каменец – Граница  

с   

община  Болярово 

16,600 6,00 7,00 8+100 24+600 0,000 3,700 12,900 0,000 

III-7007 Зимница – Стралджа – Лозенец 13,300 6,50 1000/8,00 0+000 13+300 6,000 3,100 4,200 0,000 

III-7009 Граница  с  община  Елхово – 

Леярово – 

 път  III-5308 

4,200 6,00 7,00 14+300 18+500 3,200 0,000 1,000 0,000 

III-7072 Недялско – Иречеково – Граница  с   

община  Тунджа 

12,600 6,00 8,00 0+000 12+600 1,300 1,000 10,300 0,000 

 Общо  пътища  III  клас 93,700     16,500 21,000 53,400 2,800 

           

 Общо  пътища ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 

 

147,623     56,523 28,900 59,400 2,800 
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С  Общия  устройствен план  се  предлага  някои  от  съществуващите  местни,  

или  черни  пътища  да  се  регламентират  като  общински: 

 Път,  който  започва  от  първокласния  I – 7,  (на  1,7 км  северно  от  с. 

Зимница)  в  посока  на  изток  покрай  съществуващата  самолетна  писта  до  

включването  му  в  уличната  мрежа  на  гр. Стралджа.  

Повод  за  проектирането  на  този  общински  път  е  проектираната  с  ОУП  мащабна  

зона  за  складово – производствена  дейност,  която  да  обслужи,  както  и  да  

осъществи  директен  достъп  от  общинският  център  до  нея. Дължината  на  пътя  е  

5,4 км  и  минава  по  съществуващ  черен  път. 

 Отсечка,  минаваща  по  черен  път  в  трасето  на  ,,Еркесията”,  започваща  

от  JAM – 2056  на  200 м  северно  от  с. Люляк – на  изток  до  път  III – 

707.Дължината  на  новата  общинска  пътна  отсечка  е  2,7 км. 

 Нов  общински  път  е  проектиран  по  съществуващото  трасе,  свързващо  с. 

Тамарино  и  с. Иречеково.  Общата  дължина  на  пътя  е  11,4 км  и  се  

състои  от  три  части – от  с. Тамарино  на  север  до  границата  с  община  

Тунджа (дължина  3,3 км),  в  обхвата  на  община  Тунджа (2,5 км )  и  от  

общинската  граница  на  север  в  посока  с. Иречеково – до  път  III – 7072.  

Пътят  и  сега  функционира,  но  е  необходима  неговата  рехабилитация. 

В една част от пътната мрежа през зимата се образуват снегонавявания, които 

създават сериозни проблеми при движението на МПС. За противодействие в ОУП са 

проектирани ветрозащитни пояси от двете страни на пътните отсечки с обща дължина 

41.9 км и обща широчина 30 м. Те заемат площ от 125.7 ха и се намират както следва: 

- с.Богорово – на запад 

- с.Първенец – с. Правдино 

- с. Тамарино – с. Войника 

- с. Тамарино – с. Саранско 

- с. Каменец – на югоизток 

- с. Леярово – на североизток 

- с. Поляна – на запад 

- с. Александрово – на север 

- с. Маленово – гр. Стралджа 

- с. Чарда – с. Зимница 

- с. Зимница – гр. Стралджа 

- с. Джинот – с. Чарда 

- с. Иречеково – на север. 

11.2. Железопътна  инфраструктура 

11.2.1. Характеристика  и  състояние  на  ж.п. линии 

На  територията  на  община  Стралджа  е  разположена  част  от: 
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 VIII-ма   ж.п.  линия  Пловдив – Бургас,  от  км. 196+141  с  разгъната дължина  

18 840 м. 

 III-та  ж.п.  линия  Илиянци – Карлово – Карнобат – Варна  Фериботна  с дължина  

1 265 м. 

Общата  дължина  на  частта  от  железопътната  мрежа,  попадаща  в  

границите  на  община  Стралджа,  е  20 105 м. 

В  тази  част  от  ж.п.  линията  се  намират  спирка  Атолово (км. 210+077),  гари  

Зимница  (км. 198+731)  и  гара  Стралджа (км. 206+277). 

Допустимата  максимална  скорост  за  движение  на  влаковете  по  отношение  

на  железния  път  е  както  следва: 

 От  км.  196+141  в  междугарието  Завой – Зимница  до  км. 198+731 ос  приемно  

здание  на  гара  Зимница  е  V=160 км/ч  по  VIII-ма  ж.п. линия. 

 От  км  198+731  ос  приемно  здание  на  гара  Зимница  до  км  206+277 ос  

приемно  здание  на  гара  Зимница  до  км  206+277  ос  приемно здание  на  

гара  Стралджа  е  V=140 км/ч  по  VIII-ма  ж.п.линия. 

  От  км. 206+277  ос  приемно  здание  на  гара  Стралджа  до  км. 214+981 в  

междугарието  Стралджа – Церковски  е  V=130 км/ч  по  VIII-ма ж.п. линия. 

  От  км. 319+638  в  междугарието  Желю  Войвода – Зимница  до  км. 320+903  ос  

приемно  здание  на  гара  Зимница  е  V=130 км/ч  по  III-та  ж.п. линия. 

Ж.П. в  горепосочените  участъци,  попадащи  на територията  на  община  

Стралджа  е: 

  От  км. 196+141  до  км. 198+199  в  междугарието  Завой – Зимница безнаставов  

релсов  път  (БРП)  в  техническо изправно състояние с  обща дължина 2058 м.  

Железопътната  линия  е  единична и електрифицирана  по  VIII-ма  ж.п. линия. 

  От  км.198+199  до  км.199+294  в  гара  Зимница  наставов  релсов  път (НРП)  в  

техническо  изправно  състояние  с  обща  дължина  1095 м. Железопътната  

линия  е  двойна  и  електрифицирана  по  VIII-ма  ж.п. линия. 

  От  км.  199+284  в  междугарието  Зимница – Стралджа  до  км. 214+981 в  

междугарието  Стралджа – Церковски  км. 198+199  безнаставов  релсов  път  

(БРП) в техническо изправно състояние с обща дължина  15 697 м.  

Железопътната  линия  е  двойна  и електрифицирана  по  VIII-ма  ж.п. линия. 

  От  км.  #!(+638  в  междугарието  Желю  Войвода – Зимница  до км. 320+329  в  

междугарието  Желю  Войвода – Зимница  безнаставов  релсов  път  (БРП)  в  

техническо изправно  състояние с обща  дължина 691 м. Железопътната  линия  

е  единична  електрифицирана  по  III-та  ж.п.линия. 

Сградите  в  района  на  община  Стралджа,  изградени  на  ж.п.  гари  и  спирки  

са  както  следва: 

 Гара  Зимница – приемното  здание (ПЗ)  представлява  масивна  двуетажна  

сграда,  в  добро  състояние.  Правени  са  ремонти  на  приемното  

здание,постовете,  тоалетната  и  първи  перон. 

 Гара Стралджа – приемното  здание  представлява  двуетажна  сграда.  Правен  е  

ремонт,  но  има  нужда  от  освежаване.  В  сравнително  добро  състояние.  
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При  възможност  ще  бъде  включена  в  предложения  за  бъдещи  ремонтни  

дейности. 

 Спирка  Атолово – спирката  е  необслужвана  и  консервирана.  Сградата  не  е  в  

много  добро  състояние. 

11.2.2.  Перспективи  за  развитие 

При  изпълнението  на  проект  ,,Рехабилитация  на  железопътната  линия  

Пловдив – Бургас,  Фаза 2”  в  периода  до  края  на  2021 г.  на  територията  на  

община  Стралджа  ще  бъдат  изпълнени  следните  дейности: 

 Изграждане  на  системи  на  сигнализация  и  телекомуникации  по  цялото  трасе  

на  ж.п. линията  Пловдив – Бургас (гари  и  междугария),  включително  в  ж.п. гара  

Стралджа,  като  част  от  обект  ,,Проектиране  и  изграждане  на  системи  за  

сигнализация  и  телекомуникации  по  железопътната  линия  Пловдив - Бургас”. 

 Реконструкция  на  ж.п.  гара  Зимница (включително  рехабилитация  на  

контактната  мрежа  и  изграждане  маршрутно – компютърна  централизация  в  

гарата)  и  рехабилитация  на  существуващата  контактна  мрежа  на  територията  

на  ж.п. гара  Стралджа  като  част  от  обект  ,,Изготвяне  на  технически  проекти  

и  изпълнение  на  реконструкция  на  стрелковото  развитие  на  гара  Зимница  и  

рехабилитация  на  контактната  мрежа  в  гарите   Зимница  и  Стралджа  по  

проект  ,,Рехабилитация  на  железопътната  линия  Пловдив – Бургас,  Фаза 2”. 

Изпълнението  на  дейностите  по  горецитираните  обекти  ще  бъде  в  зоната  

на  съществуващия  сервитут. 

Трета  ж.п. линия  не  е  включена  в  обхвата  на  международни  проекти.  Тя  

се  поддържа  от  ДП ,,НКЖИ”  със  средства  от  национално  финансиране,  или  

собствени  средства  на  компанията. 

12. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

12.1. Водоснабдяване и канализация 

12.1.1. Водоснабдяване 

Водоснабдяването в общината се осигурява от 32 източника , намиращи се в 12 

вододайни зони и 5 броя резервни водоизточника. Подаването на питейна вода се 

осъществява с помпени станции и гравитачно , от подземни водоизточници, попадащи 

в 2 водоснабдителни групи – „Стралджа“ ( в която са включени гр. Стралджа , с. 

Лозенец , с.Воденичане и с. Атолово) и „Бакаджик“ (попадат селата Тамарино , 

Каменец , Войника и Саранско).  Изразходваната питейна вода средно на жител в 

общината е 89л/ж/ден. Голяма част от водопроводната мрежа в населените места е 

силно амортизирана – външните водопроводи са основно от етернитови тръби (около 

78км). Те са полагани в периода 1970-1980 година. Стоманените тръби са около 3,5км 

– голяма част вече корозирали и често авариращи. Има само 3км полиетиленови 

тръби положени през 2001-2002 година. Загубите на вода в общината са 79%. 

Вътрешната водопроводна мрежа на територията на общината е 212км от който : 37 км 

– стоманени тръби ; 174 км – етернитови и каменинови тръби и 1км – поцинковани 

тръби.  
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12.1.1.1. Описание на водоснабдителните групи 

 Водоснабдителна група „Стралджа“  

Водоснабдяването се осигурява от шахтови и тръбни кладенци. От помпена 

станция „Петолъчката“ се подава вода към двата напорни резервоари (съответно 3000 

м3 и 700м3) От тях гравитачно водата се доставя до гр. Стралджа , като преди това 

има отклонение за с.Лозенец. След гр. Стралджа водата се подава , също гравитачно , 

към селата Атолово и Воденичане. Двата каптирани извора над с. Лозенец и двата 

напорни резервоара ( по 20м3) вече не се използват и са за брак. Каптирания извор 

над с. Атолово в местността „Малкото дере“ не работи. Тръбните кладенци , 

помпената станция и напорния резервоар (260 м3) над с. Воденичане не се използват. 

 село Зимница 

Водоснабдяването се осигурява от 4 броя тръбни кладенци. Те са с дълбочина 

от 12,5 до 18,8 метра. Изградени от тръбно-филтърни колони (етернит) с диаметър 

460мм. Около устието на всеки кладенец е изградена бетонова шахта с дълбочина 

3метра. Всички кладенци са затворени с бетонови плочи. В шахтовата част на 

кладенеца се влиза през отвор, който се затваря с метален капак. До кладенците са 

изградени бункерни помпени станции (БПС) , в които са монтирани хоризонтални 

помпи. Водата се припомпва до черпателния резервоар (50м3) на помпена станция 

„Зимница“.  От където се припомпва към напорния резервоар (600м3) на с. Зимница. 

Разрешения средноденонощен дебит на всеки от кладенците е 3л/сек , общо 12л/сек.  

 село Маленово 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане чрез каптиран извор . Изворът 

е низходящ , слабо напорен. Водовземното съоръжение представлява два отточни 

хоризонтални дренажа , заустени в една каптажна шахта. Каптажната шахта е с четири 

камери- три мокри и една суха, разделени с преградни стени. Водата постъпва в 

първата мокра камера по две вливни тръби, като тази камера служи за утаител. През 

преливник в преградната стена между втората и третата камера водата преминава в 

претата мокра камера , където е разположено началото на хранителен водорпвод и 

 една преливно-изпразнителна тръба. Средноденонощния дебит е 0,38 л/сек. 

Гравитачно водата достига до напорен резервоар (60м3) и от него до 

разпределителната мрежа на с. Маленово. 

 село Чарда 

Водоснабдяването се осигурява от 2 броя шахтови кладенци(експлоатационен и 

резервен) разположени на територията на с.Могила ,община Тунджа. Кладенците са с 

дълбочина 8,35 и 9,5 метра. Изградени са от бетонови пръстени с диаметър 3 метра. 

Постъпването на подземни води се осигурява от 4 реда по 20 броя барбакани с 

диаметър 80мм. Надземната част на ШК 1 е 0,3 метра. Покрит е с бетонова плоча. 

Шахтовия кладенец е оборудван с хоризонтална центробежна помпа. Водата се 

подава към черпателния резервоар на Помпената станция. От там с тласкателен 

водопровод се подава към напорните резервоари на селата Могила( 240м3) и Чарда ( 

250м3).  Към село Чарда има и алтернативно водоснабдяване от каптаж и напорен 

резервоар (75м3) което не се ползва. 

 село Палаузово 
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Водоснабдяването се осигурява от водовземане на подземни води от 1 брой 

каптиран естествен извор. Каптажната шахта е с две камери- водна и суха, разделени 

с преградна стена. Водата постъпва във водната камера по вливна етернитова тръба с 

диаметър 100мм. Там е разположено началото на стоманен хранителен водопровод с 

диаметър 110 мм. Той захранва напорен резервоар (160м3) от където е захранено 

село Палаузово. Средноденонощния дебит е 0,5л/сек. 

 село Джинот 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане чрез каптиран извор „Гюл 

бунар“/резервен/ и тръбен кладенец „Чарган“ намиращи се на територията на с. 

Черган, община Тунджа. Изворът е низходящ, разсеян. Водовземното съоръжение 

представлява три отточни хоризонтални дренажа с дълбочина 3 метра. Те се вливат в 

събирателната шахта на каптаж „Гюл бунар“. Тръбния кладенец е с дълбочина 24 

метра. Общото средноденонощно количество е 1,03 л/сек. Количеството от извора и 

каптажа се събира в шахта „ Мечката“ и от там гравитачно се подава към напорен 

резервоар( 140м3) и след него към разпределителната мрежа на с. Джинот. 

 село Иречеково 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане чрез каптиран извор 

„Клюнковете“ и тръбен кладенец. Изворът е низходящ. Каптажната шахта е с две 

камери – суха и мокра. Водата постъпва в мократа камера на каптажната шахта от 

двете изходища на извора по две вливни етернитови тръби с диаметър 125 мм. 

Мократа камера играе ролята на събирателна шахта, тъй като в нея се довежда и 

водата от тръбния кладенец. Той е с дълбочина 16 метра и е изградено от етернитови 

тръби с диаметър 250мм. Средноденонощните количества са съответно : 0.79 л/с за 

извора и 0,35 л/с за тръбния кладенец. Водите от кладенеца и извора постъпват в 

черпателен резервоар ( 100м3) на помпената станция , от която се припомпва водата 

към с. Иречеково и напорния резервоар (150м3) в месността „Мараша“. 

 села Недялско и Люлин 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане чрез каптирани извори 

„Вакъва“ и „Тръста“. Каптиран извор „Вакъва“ е разсеян , низходящ. Чрез 2 дренажни 

лъча водата постъпва в каптажна шахта с две камери – мокра и суха, разделени с 

преградна стена. Водата навлиза в мократа камера по две етернитови вливни тръби с 

диаметри 80мм и 200мм, където е разположено началото на хранителен водопровод с 

диаметър 170мм и една преливно-изпразнителна тръба. Каптиран извор „Тръста“ е 

възходящ. Каптирането на извора е извършено посредством бетонови пръстени , 

споснати на дълбочина 4,3 метра от терена които оформят една мокра камера. От 

мократа камера по гравитачен хранителен водопровод с диаметър 200мм водата се 

довежда до черпателния резервоар (75м3 ) на ПС „Тръста“. Общото водно количество 

за двата извора е 3,8 л/с.  От извор „Тръста“ водата достига до напорния резервоар 

(220м3) , захранващ с.Люлин. Също така чрез ПС „Недялско“ се припомпва към 

напорен резервоар (200м3) захранващ с. Недялско. От извор „Вакъва“ се подава вода 

до напорен резервоар (75м3) захранващ с.Недялско от второ място. Този напорен 

резервоар е приемал и води от каптирани извори „Дражевица“. Тези извори не се 

експлоатират. Помпената станция и напорния резервоар към тях също. 

 села Богорово и Първенец 
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Водоснабдяването на с. Богорово се осъществява чрез водовземане на 

подводни води от каптирани извори „Богорово 1“ и „Богорово 2“. Извор „Богорово 1“ е 

вертикален дренаж с водовземна шахта с дълбочина 7метра , заключена с метален 

капак. От тази шахта по гравитачен хранителен водопровод с диаметър 150мм, водата 

се отвежда до събирателна шахта , където се събират и водите от извор“ Богорово 2“. 

Той е низходящ , разсеян , каптиран чрез каптажна шахта с две камери – мокра и суйа, 

разделени с преградна стена. Водата постъпва в мократа камера от дренажния лъч по 

етернитова вливна тръба с диаметър 150мм , където е разположено и началото на 

хранителния водопровод с диаметър 127мм. Общото количество от двата извора е 0,9 

л/с. След събирателната шахта водата гравитачно достига до разпределителна шахта. 

От нея се разклонява към напорен резервоар ( 100 м3) на с.Богорово и към напорен 

резервоар (180 м3) на село Първенец. Той се захранва от тръбни кладенци ТК1 и ТК2. 

Тръбен кладенец ТК1 е с дълбочина 56метра , а тръбен кладенец ТК2 с дълбочина 19 

метра. И на двата кладенеца са изградени шахти с дълбочина 2 метра ,в които са 

разположение хоризонтални помпи с дебит 1,5л/с всяка. Общото средноденонощно 

количество от кладенците е 1,82 л/с.  

 село Правдино 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане чрез каптиран извор „Гирено дере“. 

Изворът е низходящ , разсеян , каптиран чрез каптажна шахта с две мокри и една суха 

камери, разделени с преградни стени. Водата постъпва в първата камера по три 

стоманени вливни тръби с диаметри 60мм и 89мм. От първата мокра камера водата 

постъпва във втората , където е разположено началото на хранителен стоманен 

водопровод с диаметър 89мм. Дебита на извора е 1,3л/с. След извора водата постъпва 

в напорен резервоар (120м3), построен след 40м3 резервоар , който вече не работи. 

От там водата постъпва в селищната разпределителна мрежа. 

 Водоснабдителна група „Бакаджик“  

Групата е разположена на територията на общини Тунджа и Стралджа. 

Водоизточниците са разположение изцяло в община Тунджа. От шахтови и тръбни 

кладенци чрез няколко подема помпени станции водата се изпомпва до голям 

резервоар разположен в района на връх Бакаджик. От там  гравитачно са захранени 

всички села във водоснабдителната група. Част от селата имат и допълнителни 

водоизточници. Село Тамарино е захранено от напорен резервоар (200м3). Тръбните 

кладенци ,който са захранвали селото преди ,сега не работят. Преди напорния 

резервоар на Тамарино водата се отклонява към напорния резервоар(300м3) на село 

Войника. Освен от група“Бакаджик“, с. Войника се захранва и от един тръбен кладенец-

ТК. Той е с дълбочина 33,60м и с дебит 0,9л/с. В местност „Мандагьол“ се намират 

шахтово кладенци и помпена станция , също захранващи с. Войника , който сега се 

ползват като резервни. Следващото село захранено от водоснабдителна група 

„Бакаджик“ е с.Саранско. То също има резервен водоизточник. Това е каптаж „Кюери 

бунар“. Изворът е възходящ , концентриран. Каптажното съоръжение представлява 

една водовземна шахта , до която е изградена каптажна шахта с две камери – мокра и 

суха. Водовземната шахта е с дълбочина 4 метра и е покрита с бетонова плоча. 

Водата постъпва в мократа камера по вливна етернитова тръба с диаметър 100мм. 

Там е разположено и началото на хранителната тръба с диаметър 100мм. 

Количеството от извора е 0,32л/с. При нужда той допълва захранвания от 

група“Бакаджик“ напорен резервоар (100 м3) на с.Саранско. Последното село в 

община Стралджа , захранено от групата е с.Каменец. Там е изграден напорен 
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резервоар (180м3). При нужда той се допълва от собствения каптиран извор в 

местността „Олу Бунар“. Изворът е възходящ. Каптажната шахта е с две камери. 

Водата постъпва в мократа камера по вливна етернитова тръба с диаметър 200мм. 

Там е и началото на хранителния водопровод с диаметър 200мм. Средноденонощното 

количество от извора е 1,3 л/с. 

 село Александрово 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане на подземни води от каптирани 

извори „Койнова чешма“ и „Драганова чешма“. Каптаж „Койнова чешма“ е низходящ , 

концентриран извор. Капражната шахта е с една мокра камера. Водата постъпва чрез 

две вливни тръби с диаметри 200мм и 60мм. Там е разположено началото на 

хранителен водопровод с диаметър 80 мм , от който водата се отвежда до напорния 

резервоар(140м3) на с.Александрово. Каптаж „Драганова чешма“ е низходящ , 

концентриран извор , каптиран през 1994г. Каптажната шахта е с две камери – мокра и 

суха. Мократа камера служи за черпателен резервоар (25м3). Водата постъпва по 

стоманена тръба 108мм. В мократа камера е монтирана смукателна помпа, която 

тласка водата до напорния резервоар (140м3). Това се налага , тъй като каптаж 

„Драганова чешма“ е разположен на по-ниска кота от напорния резервоар на с. 

Александрово. Общото водно количество за групата е 1,1 л/с. 

 село Поляна 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане на подземни води от каптирани 

извори „Гердеме“ , „Баба Маринкина чешма“ и „Чифлишки дол“. Каптирани извори“ 

Гердеме“ са низходящи концентрирани извори , каптирани чрез каптажна шахта с две 

камери. Водата постъпва в мократа камера по етернитова вливна тръба с диаметър 

150мм, където е разположено и началото на хранителния водопровод с диаметър 

80мм.  Каптиран извор „Баба Маринкина чешма“ е низходящ концентриран извор 

извори , каптиран чрез каптажна шахта с две камери. Водата постъпва в мократа 

камера по етернитова вливна тръба с диаметър 200мм, където е разположено и 

началото на хранителния водопровод с диаметър 150мм. Каптиран извор „Чифлишки 

дол“ е низходящ концентриран извор извори , каптиран чрез каптажна шахта с две 

камери. Водата постъпва в мократа камера по етернитова вливна тръба с диаметър 

150мм, където е разположено и началото на хранителния водопровод с диаметър 

150мм. Общото водно количество за групата е 1,6 л/с. Извори „Баба Маринкина 

чешма“ и „Чифлишки дол“ са с общ черпателен резервоар (25м3) от който чрез 

помпена станция се припомпва водата в напорния резервоар(280м3) на село Поляна. 

Водите от извор „Гердеме“ достигат до напорния резервоар гравитачно. 

 -село Леярово 

Водоснабдяването се осигурява от водовземане на подземни води от каптиран извор 

„Олу Бунар“. Това е преливно-възходящ , концентриран извор. Каптажната шахта е с 

две камери. Водата постъпва в мократа камера по три вливни етернитови тръби с 

диаметри 100мм и 80мм. Там е и началото на етернитов хранителен водопровод с 

диаметър 125мм. Количеството от извора е 0.16л/с. След него водата гравитачно 

достига до напорен резервоар (180м3) и от там до разпределителната мрежа на 

селото. 
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12.1.1.2. Оценка на водоснабдителната система 

Най- големия проблем на водоснабдяването са огромните загуби (79 %). Освен 

загубите и остарелите тръбни системи, основен проблем е и качеството на водата. 

Голям процент от външните водопроводи са етернитови и вредят на човешкото 

здраве. Качеството по химически показатели на питейната вода е под установения 

стандарт в голяма част от населените места. Ниските качествени химически 

показатели се дължат на завишени съдържание на нитрати във водата. Хлорирането 

на водите също не е на необходимото ниво и се прави епизодично. Тревожни са 

данните за дела на обитаваните жилища в общината, които нямат източник на вода – 

цели 2,3 %. Сред основните приоритети за общината следва да бъде подобряването 

на качеството на питейната вода. Също така с поетапната подмяна на остарелите 

водопроводни мрежи и съоръжения , ще се намалят загубите на вода.  

12.1. 2. Канализация 

Изградената канализационна мрежа в община Стралджа е крайно недостатъчна за 

обслужването на всички населени места и не отговаря на изискванията за опазване на 

околната среда. От всички населени места с почти изградена канализационна мрежа е 

само село Зимница – почти 65%. Всички обекти в град Стралджа са с локални септични 

ями. Функционират отделни локални пречиствателни станции за отпадни води , които 

обслужват някои от промишлените предприятия. На територията на град Стралджа 

функционира покрит стоманобетонов канал за отводняване на битови и дъждовни 

води.  

На юг от с.Зимница (на около 100 м) е отреден терен за пречиствателна 

станция, която ще обслужва с.Зимница и с.Чарда. Той е с площ 7,8 дка. Пречистените 

отпадни води ще бъдат заустени в прилежащото дере. 

Друг терен който е отреден за пречиствателна станция се намира на юг от 

гр.Стралджа в посока към керамичния завод. 

Оценка на канализационната система 

Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания 

канализационна система е важно условие за подобряване на качеството на живот на 

местното население и възможност за повишаване на атрактивността на община 

Стралджа като добро място за инвестиции. Използват се септични ями, които са 

предпоставка за замърсяване на подпочвените води. В повечето случаи се използват 

септични и попивни ями или отпадъчните води свободно се изпускат в деретата, което 

води до замърсяване на подземните води. Проблем за общината е ниския дял на 

домакинствата, свързани с обществена канализация. Изграждането на пречиствателни 

станции места за отпадъчни води и доизграждането на канализацията в отделните 

населени трябва да е приоритет за община Стралджа.  

12.2. Енергийна система 

12.2.1. Изграждане и развитие на системата 

Енергийната система за захранване на  Община Стралджа е част от 

Републиканската мрежа. Основното захранване е на 110 kV. В експлоатация е 

подстанция „Стралджа 110/20 kV, захранена с електропроводи 110 kV „Мараш” и 
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„Палаузово” с които се осъществява и връзката между подстанциите и електро 

разпределителните мрежи на съседните Общини. 

На територията на Общината има изградени фотоволтаични централи. 

Източниците са присъединени към мрежа 20 kV и са от регионално ниво. 

Разположение на фотоволтаичните паркове в община Стралджа по землища: 

 с.Атолово 

а) 1330 kWp 

б) 1376 kWp 

в) 4014 kWp 

г) 2483 kWp 

д) 90 kWp 

 гр.Стралджа 

а) 1380 kWp 

 с.Палаузово 

а) 4200 kWp 

б) 800 kWp 

 с.Тамарино 

а) 80 kWp 

Основен източник на захранване на Общината е Републиканската енергийна 

мрежа на 110 kV. 

Източниците на ел. енергия за задоволяване потребностите на Oбщината е 

трансформаторна подстанция „Стралджа” 110/20 kV. 

12.2.2. Преносна и разпределителна  мрежа 

Електропроводи 400 kV, 220 kV и 110 kV  

През територията на Общината преминават транзитни електропроводи: 

-  „Зорница”-400kV 

- “Камчия”- 220 kV  

 Захранващите електропроводи са:  

- ВЕЛ „Мараж””  110 kV 

- ВЕЛ „Палаузово”  110 kV 

Основните магистрални и захранващи електропроводи са собственост на ЕСО 

ЕАД и  състоянието им е много добро. 

Има предвидени трасета със сервитути за обслужване на електропроводите, 

които следва да се запазят.  
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Сервитути на електропроводите 

ВЕЛ 20 kV 110 kV 220 kV 400 kV 

Ненаселени 

местности 

24 м 48 м 60 м 100 м 

Хигиенно защитни 

зони в жилищни 

райони - Наредба 7 

- 28 48 68 

Терените под електропроводите не се застрояват за обитаване или извършване на 

дейности. 

Подстанции 110/20/ kV  

За ел. захранване на територията на Община Стралджа се използва подстанция 

„Стралджа” 110/20 kV собственост на ЕСО ЕАД,  която едновременно е 

разпределителна на  20 kV. 

Подстанцията е в мн. добро техническо състояние и задоволява потребностите на 

района. При възникване на необходимост от захранване на нови консуматори съгласно 

Наредбата за присъединяване на потребители и производители 

Електроразпределителното дружество изгражда нови съоръжения съобразно ЗУТ.  

Съществуващата  подстанция „Стралджа” има възможност за развитие на мрежа 

средно напрежение с използване на кабелни или въздушни линии.  

За предвижданото дългосрочно развитие на Община Стралджа не се налага 

изграждане на нова  ел. подстанция 110/20 kV. 

Разпределителна мрежа 20 kV  

- Електропроводи и кабелни линии 20 kV 

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

Община „Стралджа”, около и в гр. Стралджа са изградени така, че да се реализират 

пръстени с цел резервираност, както на битовите потребители така също и на 

промишлените. В по-голямата си част електропроводите са собственост на 

Електроразпределителното дружество, като всички се управляват от градската 

диспечерска служба. 

Електропроводите 20 kV са съставени от въздушни линии основно в 

крайградските зони и селищата и частично кабели с химически омрежен полиетилен 

тип САХЕкТ. 

Въздушните електропроводи 20 kV създават ограничения със сервитутите си в 

урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране. 

 Като цяло електроразпределителната мрежа 20 kV е в добро състояние.   

Авариите по електропроводните линии 20 kV основно се дължат на остаряла 

изолация. 

 Развитието на мрежа средно напрежение да се предвижда с използване на 

кабели 20 kV. Трасетата на кабелните и въздушни линии се определят с техническите 

проекти по реда на ЗУТ. 
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Трансформаторни постове и Възлови станции 

На територията на гр. Стралджа и околностите са изградени  зидани 

трафопостове в самостоятелни УПИ,- вградени трафопостове, КТП,  БКТП и мачтови 

трафопостове  

В по-голямата си част трафопостовете са собственост на 

Електроразпределителното дружество и се управляват от градската диспечерска 

служба. 

Една част от трафопостовете в промишлените зони и крайградските вилни зони 

са частна собственост, което затруднява тяхното управление и не дава възможност за 

пълното им натоварване за присъединяване на нови консуматори. 

Не се препоръчва вграждане на трафопостове в жилищни сгради или да се 

вземат мерки за избягване на шума от трансформаторите. 

 С развитието на селищните системи ще се налага изграждане на нови 

трафопостове  за осигуряване на мощности за нарастващото с всеки ден потребление 

съгласно Закон за енергетиката и Наредба №6 за присъединяване на производители и 

потребители. 

Ел. мрежа 0,4 kV 

Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си 

част е  въздушна.  Кабелни линии НН има в гр. Стралджа.  За разлика от останалите 

нива на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. 

Това е и причината тя да бъде  изключително морално и физически остаряла и изисква 

огромни инвестиции за реконструкции, подмяна и рехабилитация. Недоброто 

състояние на мрежа НН води до влошаване качеството на доставената ел. енергия. 

Като разпределителни табла се използват метални шкафове, които подлежат на 

корозия. В тази връзка напоследък навлязоха в експлоатация полимерните 

разпределителни кутии. 

Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. 

Цялата улична осветителна мрежа на територията на общината е в лошо техническо 

състояние. Изключение прави град Стралджа, Воденичане и с.Зимница, чието улично 

осветление се захранва от фотоволтаици. 

12.2.3. Изводи и препоръки 

От ел. схемата се вижда, че захранването на Общината е ориентирано към 110 

kV. Има връзка с енергийната система с два електропровода 110 kV с което е 

осигурена втора категория по сигурност на електрозахранването. Източник на ел. 

енергия за задоволяване потребностите на Oбщината е трансформаторна подстанция 

„Стралджа” 110/20 kV. 

Като отчетем разрастването на селищните системи  следва да се работи по 

включване на нови мощности на страна 20kV след сключване на договори с 

електроразпределителното дружество.  

Селищната система и за в бъдеще ще се развива като селскостопански район и 

по ОУП не се предвиждат големи територии за развитие. Изграждането на нови 

съоръжения за развитие на електроснабдителната мрежа е съгласно наредбата за 
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присъединяване на потребители и производители на ел. енергия след сключване на 

Договор с Електроснабдителното предприятие. 

В региона няма мощности за обосноваване изграждане на нова подстанция 

110/20kV. При необходимост от нови мощности има техническа възможност за 

развитие на уредби СН 20kV. Развитието на мрежи СН е желателно да се изпълнява с 

кабели 20kV с използване на общински пътища за прокарване. 

За подобряване на електрозахранването на Общината да се рехабилитират 

въздушните електропроводи и обновят  трансформаторните постове с монтиране на 

съвременно оборудване.  

Не се препоръчва вграждане на трафопостове в жилищни сгради или да се 

вземат мерки за избягване на шума от трансформаторите. 

 Електроразпределителната мрежа 20kV има възможност за присъединяване на 

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.  

Електроразпределителната мрежа 0,4kV да се обновява с използване на 

усукани проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия 

на потребителите. 

Общината следва да разработи програма за енергийна ефективност, в която да 

се включва саниране на сградния фонд и използването на осветителни тела за 

уличното осветление с ниска консумация на ел. енергия. 

Развитието на електроразпределителната мрежа средно и ниско  напрежение 

се извършва от Електроразпределителното дружество съгласно Закон за енергетиката 

и Наредба 6 за присъединяване на производители и потребители. 

При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за 

изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии / кабелни или 

въздушни/. 

За сега новите технологии за производство на алтернативна енергия преминава 

през електроенергия, което изисква развитието на разпределителната мрежа, която е 

собственост на Електроснабдителното дружество. 

Всички инвестиционни намерения в близост до електопроводи високо 

напрежение трябва да се съгласумат с ЕСО ЕАД. 

Електроснабдяването на Община Стралджа следва и за в бъдеще да се 

разглежда свързано с развитието на съседните общини като цяло. 

12.3.  Газоснабдяване 

Община  Стралджа  е  със  стратегическо  значение  в  газоснабдителната  

мрежа  на  страната,  тъй  като  през  нея  преминава  транзитният  газопровод  от  

Българо – Румънската  до  Българо – Турската  граница. 

През територията  на  община  Стралджа  преминават  следните  съоръжения,  

собственост на  Булгартрансгаз: 

- Магистрален  газопровод – южен  клон  с  условен  диаметър  700 мм  и   

работно  налягане  5,4 MPa; 

- Транзитен  газопровод  за  Турция,  Гърция  и  Македония  с  условен  

диаметър  1200 мм  и  работно  налягане  5,4  MPa; 
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- Транзитен  газопровод  за  Турция,  Гърция  и  Македония – лупинг  с  

условен  диаметър  1200 мм  и  работно  налягане  5,4 MPa; 

- Транзитен  газопровод  за  Гърция  и  Македония – с условен Диаметър  1000 

мм  и  работно  налягане  5,4 MPa; 

- Транзитен  газопровод  за  Турция  N°1  с  условен  диаметър 1000 мм и  

работно  налягане  5,4 MPa; 

- Транзитен  газопровод  за  Турция  N°2  с  условен  диаметър  1000 мм  и  

работно  налягане  5,4 MPa,  участък  от  Недялско  до  Стралджа  изграден,  

и   участък  от  Лозенец  до  Недялско  в  процес  на  изграждане; 

- Компресорна  станция  Лозенец  с  прилежащите  и  съоръжения; 

- Електропроводи  20 kV на  КС Лозенец  с  извод  Пропан  и  извод  Бадем; 

- Оптични  и  съобщителни  кабели,  положени  в  сервитута  на  

Газопроводите; 

- Измервателен  възел  при  КС Лозенец; 

- Газопроводно  отклонение  и  АГРС Стралджа  с  условен  диаметър 100 мм  

и  работно  налягане  5,4 MPa; 

- Електрозахранващ  кабел  за  АГРС Стралджа; 

- Кранови  възли (КВ)  и  станции  за  катодна  защита (СКЗ); 

- Технологичната  връзка  с  условен  диаметър  700 мм  между  ТГ  за  

ТурцияN°1  и  ТГ  за Турция  N°2  при  с. Недялско – в  процес  на  

одобряване  на  проектна  документация;  

- Междусистемна  връзка  Турция – България ( ITB)  с  условен  Диаметър  

700 мм  с  налягане  от  5,4  до  10 MPa  в  зависимост  от  вариантите  на   

технологична  схема.  За  проекта  са  извършени  предпроектни  

проучвания, като  са  разработени  3  варианта  на  трасе  и  бъдеща  

Компресорна  станция (КС)  Лозенец 2. 

Съгласно  ОПР 2014 – 2020 г. през  територията  на община  Стралджа  се  

предвижда  да  премине  нова  междусистемна  газова  връзка  Турция – България 

/ITB/.  Тръбопроводът  с  дължина  77 км.  /75 км.  на  територията  на  България  и  2 

км.  на  Турция/   ще  може  да  се  използва  за  транспортиране  на  природен  газ  от  

Азербайджан  през  Турция  към  България.  Планираният  капацитет  е  от  1  до  3 

млрд. куб.м. газ /годишно. 

Това  е  ключов  проект  за  сигурността  и  диверсификацията  на  газовите  

доставки  не  само  на  България,  но  и  на  региона.  Проектът  предвижда  изграждане  

на  газопреносна  инфраструктура  в  участъка  между  компесаторна  станция  

,,Лозенец”  и  българо-турската  граница,успоредно  на  съществуващия  транзитен  

газопровод,  с  фирма  възложител  ,,Булгартрансгаз”  ЕАД.  Трасето  на  газопровода  

ще преминава  през  землищата  на  град  Стралджа  и  селата  Лозенец,  Атолово,  

Маленово  и  Палаузово  и  ще  се  транспортира  природен  газ – 2  млн. Nm3/h,  при  

скорост  15  м/сек.  След  направените  анализи  за  въздействието  върху  околната  

среда  е  установено,  че  бъдещият  газопровод  няма  да  носи  вреди  на  

населението  и  природата. 
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Газопроводът  ще  бъде  с  диаметър  DN1000 (40”)  и  ще  бъде  подземно  

положен.  С  него  се  завършва  удвояването  на  преносния  газопровод  в  участъка  

от  КС  ,,Лозенец”  до  българо-турската  граница (Лупинга -Транзит 2). 

По-важните  данни  за  трасето  са  следните: 

- трасето  в  голямата  си  част  е  успоредно  на  съществуващия ,,Транзитен  

газопровод  N°1   за  Турция” - преминава  в  общ технологичен  коридор; 

-  начало – изходен  колектор  на  КС Лозенец; 

-  край - тройник  при  технологична  връзка  на  км. 17,7  между  двата  

газопровода  ,,Транзитен N°1”  и  ,,Транзитен N°2” ; 

- обща  дължина – приблизително  18,3 км,  включваща  и  обвръзката  към  

КС  ,,Лозенец”. 

В  землището  на  с.  Недялско  се  намира  площадка  на  съществуваща  СОГ,  

която  ще  бъде  демонтирана  и  площадката  ще  бъде  рекултивирана.  Зона  за  

превантивна  устройствена  защита  към  газопровода  тангира  и  отчасти  засяга  

землището  на  с. Воденичане. 

Съгласно  предварителната  технологична  схема  в  състава на  обекта  се  

проектират  следните  технологични  съоръжения: 

- съоръжения,  които  ще  се  изградят  на  съществуваща  технологична  

площадка  в  района  на  КС ,,Лозенец”; 

- Системи  от  общостанционни  кранове  за  включване  (обвръзка)  на  новия  

газопровод  към  технологичната  схема  на  КС ,,Лозенец”  и  към  ,,Транзитен  

газопровод  N°2”  от  участъка  (лупинга  Люляково – КС  ,,Лозенец”; 

- Станция  за  очистване  на  газопровода,  пуск  DN1000,  демонтирана  от  

площадка  на  СОГ  при  с. Недялско. 

- нова  площадка за  изграждане  на  шахта и  монтаж  на  дебитомер – в  

началото  на  новопроектирания  изходен  шлейф; 

- охранен  кранов  възел  Б1 – на  нова  площадка,  утвърдена  и  с  променено  

предназначение; 

- съществуваща  площадка  на  СОГ ,,Недялско” - ще  се  изпълни  демонтаж  на  

съществуващата  Станция  за  очистване  на  газопровода,  пуск  DN1000,  и  

ще  се  изправи  газопроводът  на  територията  на  площадката  с  цел  

осигуряване  преминаването  на  очистни  и  инспектиращи  бутала  

(демонтираните  съоръжения  ще  се  преместят  и  използват  за  

изграждането  на  станцията  за  очистване  на  ,,Транзитен  газопровод  N°2  за  

Турция”  при  КС  ,,Лозенец”; 

С протокол на Експертен технико-икономически съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД 

е определен като най-подходящ за реализация втори вариант на трасе и технологични 

площадки на Междусистемна газова връзка България-Турция и втори вариант на нова 

Компресорна станция „Лозенец 2”. 

Отчитайки  ползите  и  предимствата  от  реализацията  на  този  проект,  

Министерски  съвет  с  Решение N° 615/14.07.2009 г.  обяви  подобекта  ,,Газопровод  

Лозенец - Недялско”,  част  от  обект  ,,Транзитен  газопровод N° 2  за  Турция,  за  

обект  от  национално  значение. 
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13. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Тези правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план 

на община Стралджа (ОУПО), наричани нататък за краткост “ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВИ”, определят изискванията и ограниченията при устройственото 

планиране на територията в административните граници на община Стралджа.  

Чл. 2. Целта на ОУПО и ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ е да осигурят 

необходимите условия за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и 

ефективно функциониране на общинската територия и за опазване на природното и 

културно наследство, като и да създадат основа за подобряване качеството на 

средите за обитаване, труд и отдих на жителите и гостите на община Стралджа.  

Чл. 3. (1) В съответствие с целта по чл. 2, ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ 

конкретизират разпоредбите на Наредба № 7/2003 г. (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.) на 

МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони (наричана по-нататък “Наредба № 7”), съобразно конкретните 

условия, процеси и потребности за устройството на отделните части от общинската 

територия.  

(2) ПРАВИЛАТА И НОРМАТИВИТЕ:  

1. допълват номенклатурата на видовете и разновидностите на устройствените 

зони, определени с Наредба № 7 и адаптират съдържанието им към конкретните 

условия;  

2. определят режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от 

Закона за устройство на територията за определени части от територията, за които се 

изисква запазване на фактическото ползване без влошаване на качествата;  

3. обособяват части от териториите, регламентирани като самостоятелни 

терени с устройствен режим по чл. 6, ал. 2 от Наредба № 7, чието устройство и 

застрояване се подчинява на правила, различни от тези на зоната/територията, в която 

попадат; 

4. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и 

застрояване на устройствените зони по Наредба № 7;  

5. регламентират задължителни изисквания към последващото подробно 

устройствено планиране;  

6. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането 

и изменение на общия устройствен план на общината;  

7. посочват други административни действия, необходими за прилагането на 

плана и постигането на неговите цели.  

Чл. 4. (1) Териториалният обхват на населените места, устройствените зони, на 

териториите с особена териториалноустройствена защита, както и разположението на 

самостоятелните терени с устройствен режим са показани на графичните материали 

към ОУПО.  

(2) Границите на новопредвидените територии за урбанизация се конкретизират 

поимотно с последващите цялостни подробни устройствени планове по чл. 34.  
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(3) Всяка разновидност на устройствените зони е обозначена с буквен 

идентификационен код.  

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ 

Общи положения 

Чл. 5. С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с 

основно предназначение, видове и разновидности устройствени зони и самостоятелни 

терени с устройствен режим.  

Чл. 6. (1) Териториите с основно предназначение са:  

1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);  

2. земеделски територии;  

3. горски територии;  

4. защитени територии;  

5. нарушени територии за възстановяване;  

6. територии, заети от води и водни обекти;  

7. територии на транспорта.  

(2) Жилищните устройствени зони са с: 

1. преобладаващо застрояване с малка височина, означена с Жм;  

(3) Производствените устройствени зони са със следните разновидности:  

1. „Предимно производствена зона”, означена с Пп.  

(4) Рекреационните устройствени зони включват следните видове:  

1. Зона за отдих, означена с Ос;  

(5) Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 

мероприятия са без разновидности и могат да бъдат:  

1. земеделски територии;  

2. горски територии;  

3. нарушени територии.  

(6) Териториите с режим на превантивна устройствена защита могат да бъдат:  

1. земеделски територии;  

2. горски територии.  

Чл. 7. В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се 

обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: 

1. обслужващи дейности;  

2. производствено-складови дейности и инфраструктура, обслужваща селското 

стопанство;  

3. техническа инфраструктура;  

4. транспортна инфраструктура;  
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5. недвижими културни ценности;  

6. озеленени площи за широко обществено ползване и озеленени площи със 

специфично предназначение.  

РЕЖИМ НА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ЗОНИ 

1. Жилищни устройствени зони 

Чл. 8. (1) Жилищните устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка 

височина, означени с Жм, се прилагат за устройство на жилищните територии във 

всички населени места в общината, включително жилищните територии в гр. Стралджа 

с преобладаващо малкоетажно жилищно застрояване.  

 (2) Жилищните устройствени зони се устройват съгласно чл.чл.17 и 18 на 

Наредба № 7.  

(3) Жилищните устройствени зони се застрояват при спазване на 

следните нормативи и правила: 

Наименование на 

зоната  

Код  Пзастр.макс. 

(%)  

Кинт 

макс.  

Позел. 

мин. 

(%)  

Н макс. 

(етажи)  

Други правила 

и бележки  

Жилищна 

устройствена зона 

за застрояване с 

малка височина  

Жм  60  1,2  40  10,0  

(3 ет.)  

Промяна на 

режима от Жм в 

Жс за първия 

ред УПИ към 

ПУМ.  

Минимум 1/3 от 

озел. площ – 

дървесна 

растителност.  

 

2. Производствени устройствени зони 

Чл. 9. (1) Производствените устройствени зони се разполагат в и извън 

границите на населените места и включват разновидността Пп – Предимно 

производствена зона.  

(2) Устройствените зони по ал.1 се устройват съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 на 

Наредба № 7.  

(3) Устройствените зони по ал. 1 се застрояват при спазване на следните 

нормативи:  

Наименование на 

устройствената 

зона  

Код  Макс. 

Плътност на 

застр (%)  

Макс.  

Кинт  

Мин. 

озел. 

площ  

(%)  

Н макс. 

(етажи)  

Други правила 

и бележки  

Предимно 

производствена 

зона  

 

Пп  

 

80  

2

2.5 

 

20 

15м  

(3 ет.)  

Н мах. не се 

отнася за 

съоръжения.  
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 (4) При наличие на инвестиционна инициатива, в границите на предимно 

производствените зони с подробнен устройствен план могат да бъдат обособени 

територии за „високотехнологична производствена зона”, която се устройва и 

застроява в съответствие с разпоредбите на чл. 26 от Наредба №7.  

(5) В ОУП са обозначени зони с преимущественасмяна на предназначението, 

които ще бъдат от устройствен тип Пп. В тези зони промяната на предназвачението 

може да се извършва за отделни имоти, след одобряване на ПУП. 

Чл. 10. (1) Устройствените зони „Ваканционно селище” (Ос) се устройват в 

съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 1 от Наредба №7.  

(2) Устройствените зони „Ваканционно селище” се застрояват при спазване на 

следните правила и нормативи:  

Наименование на 

устройствената 

зоната  

Код  Макс. 

Плътност 

на застр 

(%)  

Макс. 

Кинт  

Мин. 

озел. 

площ  

(%)  

Н макс. 

(етажи)  

Други правила и 

бележки  

Ваканционно 

селище 

Ос  30  1,2 50  10 м  

(3 ет.)  

Минимум ½ от 

озел. площ – 

дървесна 

растителност  

 

4. Устройствени зони за озеленени територии 

Чл. 11. (1) Устройствените зони „Озеленени територии за широко обществено 

ползване в населените места” са предназначени за изграждане на озеленени площи за 

широко обществено ползване (паркове и градини), за нуждите на ежедневния и 

седмичен отдих, както и за спортни и културни развлечения и забави и тихи занимания.  

(2) Зоните по ал 1 се устройват в съответствие с чл. 32 от Наредба № 7.  

Чл. 12. (1) Устройствените зони „Озеленени територии за широко обществено 

ползване извън населените места” са предназначени за устройване на извънселищни 

паркове в естествена природна среда за седмичен отдих, масов спорт и атракции.  

(2) Зоните по ал. 1 се устройват в съответствие с чл. 32 от Наредба № 7, като в 

зависимост от конкретните природни условия и дадености в тях могат да се разполагат  

ботанически и зоокътове, съоръжения за екстремни спортове и игри, водни атракциони 

и др., както и да бъдат експонирани обекти на недвижимото културно наследство с 

необходимата приемна, информационна и охранителна инфраструктура.  

(3) При устройването на зоните по ал. 1:  

1. се осигурява максимално съхраняване на естественото едроразмерно 

озеленяване, пасищата и ливадите и други елементи на околната среда;  

2. благоустройствените работи се изпълняват само с естествени материали.  

(4) В зони по ал. 1, попадащи в границите на защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие могат да се разполагат само преместваеми обекти и не се 

допуска:  
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1. изграждане на концертни естради, летни амфитеатри и спортни съоръжения 

по чл. 32, ал.1., т. 3 от от Наредба № 7, които представляват или включват 

непреместваеми съоръжения, трайни настилки и други обекти, които изменят трайно 

субстанцията на земята, върху която са поставени.  

2. изграждане на трайни настилки по алейната мрежа, детските и спортните 

площадки, местата за почивка и др.  

Чл. 13. (1) Устройствените зони „Озеленени територии за широко обществено 

ползване - горски парк” са извънселищни, в т.ч. и горски паркове, предназначени за 

ежедневен и седмичен отдих, туризъм, масов спорт и развлечения.  

(2) Зоните по ал. 1 се устройват в съответствие с чл. 32, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от 

Наредба № 7, като в зависимост от конкретните природни условия и дадености в тях 

могат да се разполагат ботанически и зоокътове, съоръжения за екстремни спортове и 

игри, както и да бъдат експонирани обекти на недвижимото културно наследство с 

необходимата приемна, информационна и охранителна инфраструктура.  

(3) При устройването на зоните по ал. 1:  

1. се осигурява максимално съхраняване на естественото озеленяване и 

другите компоненти на природната среда;  

2. благоустройствените работи се изпълняват само с естествени материали.  

(4) В зони по ал. 1, попадащи в границите на защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие могат да се разполагат само преместваеми обекти. 

Чл. 14. (1) Устройствените зони „Озеленена територия за спорт и развлечения” 

са предназначени за изграждане предимно на спортни съоръжения или комплекси и 

озеленяване.  

(2) В зоните по ал. 1 се допуска още изграждане на:  

1. мрежи и съоръжения на транспорта, движението и друга техническата 

инфраструктура;  

2. обекти за настаняване и подслон, за хранене, за търговия, за културни 

развлечения и забави;  

3. детски площадки  

(2) В устройствените зони по ал. 1 минималната озеленена площ е 20%.  

Чл. 15. (1) Устройствените зони „Изолационно озеленяване”, са озеленени 

площи със специфично предназначение - част от зелената система на общината. Те са 

предназначени за осигуряване на благоприятна екологическа обстановка и комфорт на 

обитаването в населените места и селищните образувания.  

(2) Зони по ал. 1 се устройват между урбанизирани територии за обитаване и 

такива за производствени и животновъдни дейности, както и покрай участъци от 

трасета на пътната и ж.п. инфраструктура и обекти на въздушния транспорт, 

прилежащи на населените места.  

(3) В устройствените зони по ал. 1 се изпълнява озеленяване с подходяща 

едроразмерна растителност на база дендрологичен проект. Те се стопанисват и 

поддържат, като част от зелената система на съответното населено място.  
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5. Устройство на земеделските територии 

Чл. 16 (1) С ОУПО се установява режим на превантивна защита, с който се 

запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, за следните 

земеделски територии:  

1. земеделските земи от І-ва до IV-та бонитетна категория включително, заедно 

с прилежащите полезащитни горски пояси;  

2. земеделските земи с трайни насаждения;  

3. земеделски земи с изградени напоителни системи;  

4. земите, заети от ливади, пасища и мери;  

5. земеделски земи за зеленчукопроизводство;  

6. земеделски земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие.  

(2) Режимът не се отнася за земеделските земи, предоставени на граждани по 

силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на 

Министерския съвет (по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи).  

(3) Промяна на предназначението на поземлени имоти в териториите по ал.1 

се допуска по изключение за:  

1. изграждане на крайпътни обслужващи обекти;  

2. създаване или разширяване на озеленени площи за широко обществено 

ползване – извънселищни паркове, както и за открити спортни обекти – игрища и 

тенис-кортове със затревен терен, както и голф-игрища;  

3. изграждане на обекти на транспортна и друга техническа инфраструктура и 

на комуналното стопанство, включително хидромелиоративни мрежи и съоръжения, 

свързани с тяхната експлоатация;  

4. изграждането на логистични бази, обществено-обслужващи и складово-

производствени обекти.  

5. разширение на гробищни паркове или за нови гробищни паркове; 

6. изграждане на нови полезащитни и ветрозащитни пояси; 

7. изпълнение на дейности и строителство, свързани с опазването и 

експонирането на обекти на недвижимото културно наследство.  

(4) За обектите по ал. 3, т. 1, промяна на предназначението на земеделски земи 

по ал. 1 се допуска само в случаите, когато теренът граничи с път от републиканската 

пътна мрежа или от общинската мрежа - най-малко бивш ІV клас. В тези случаи 

промяната на предназначението може да обхване площ, не по-голяма от три декара. 

Когато поземленият имот е с по-голяма площ, промяната се извършва само за част от 

него с размер до 3 (три) дка. В тези случаи устройството и застрояването на имотите с 

променено предназначение се извършва съгласно долните показатели:  
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Макс. 

Пзастр (%)  

Макс. 

Кинт  

Н мах. 

(етажи)  

Други правила и бележки 

60  2

2.0 

1 

(3м)  

Н не се отнася за съоръжения.  

Допуска се изграждане и на жилище за 

собственика и за охраната.  

Задължително осигуряване необходимите 

паркоместа за посетителите в границите на УПИ  

 

 (5) За обектите по ал. 3, т. 7, териториалният обхват на промяната на 

предназначението на земеделски земи и последващото им устройство и застрояване 

се определят на база специализирани проучвания и документация към подробните 

устройствени планове, съгласно чл. 52 от Наредба № 8 / 2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове на МРРБ, съгласувани от компетентния 

орган по Закона за културното наследство.  

(6) Допусканията по ал. 1, т.6 за земеделски територии, попадащи в обхвата на 

защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са приложими, 

доколкото не противоречат на плана за управление на съответната защитена зона, 

респ. на заповедта за обявяване и стандартния формуляр.  

(7) Забранява се промяна на предназначение на имоти с НТП – пасища, в които 

са установени природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитените зони, и които са включени в устройствени зони от Общия 

устройствен план, различни от земеделски земи.  

6. Устройство на горските територии 

Чл. 17. (1) С ОУПО се установява режим на превантивна защита, с който се 

запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, на 

защитните и специалните горски територии по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за горите.  

(2) В териториите по ал.1. не се допуска строителство, с изключение на 

елементи от техническата инфраструктура и хидротехнически съоръжения, както и на 

обектите по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите, чието изграждане не се смята за 

строителство.  

(3) Провеждането на пътища и проводи на техническата инфраструктура през 

териториите по ал. 1 да се планира и осъществява с минимално нарушаване на 

средата, включително природната среда между местообитанията и при задължително 

осигуряване на свободно преминаване през тях на всички представени в зоната 

животински видове. 

(4) Опазването и устройството на специалните горски територии по чл. 5, ал. 3, 

т. 1 от Закона за горите се осъществява съобразно плановете за управление, 

съответно заповедите за обявяване и стандартните формуляри.  

(5) Изключенията по ал. 2 за горски територии, попадащи в обхвата на защитени 

зони по Закона за биологичното разнообразие са приложими, доколкото не 

противоречат на плана за управление на съответната защитена зона, респ. на 

заповедта за обявяване и стандартния формуляр.  
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7. Устройство на нарушени територии 

Чл. 18. (1) На техническа и биологическа рекултивация подлежат:  

1. всички изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, както и 

площите на всички кариери след приключване на експлоатацията им;  

2. регламентирани и нерегламентирани сметища и други депа за отпадъци 

(след приключване на експлоатацията, съответно след разчистването им);  

3. свлачища, срутища и други земи с нарушен почвен профил;  

4. строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на 

строителството).  

(2) В случаите, когато с ОУПО не е определено друго конкретно 

предназначение, на териториите по ал. 1, т. 1 и т. 2 се извършва рекултивация за 

последващо ползване, съобразно това на прилежащите територии – земеделски или 

горски.  

(3) Териториите и обектите по ал. 1, т. 3 и т. 4 се рекултивират за използване по 

основния за тях начин на трайно ползване.  

8. Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия 

Чл. 19. (1) Територии за активно прилагане на ландшафтноустройствени 

мероприятия са:  

1. горските територии;  

2. озеленени територии около водни обекти;  

3. естествено и изкуствено залесените земеделски земи;  

4. новоизгражданите и реконструирани пътища;  

5. урбанизирани ландшафти;  

6. селищни ландшафти.  

(2) Опазването на ландшафта и необходимите ландшафтноустройствени 

мероприятия за горските територии се осъществяват, както следва: 

1. за защитени територии по Закона за защитените територии и защитени зони 

но Закона за биологичното разнообразие, обхващащи земеделски и горски територии – 

по силата на плановете за управление, респективно заповедите за обявяване и 

режимите на дейности.  

2. за защитните и специалните горски територии – чрез прилагане на режим на 

превантивна устройствена защита, съгласно чл. 21, ал. 1;  

3. за всички горски територии се изисква при оформяне на покрайнините на 

горите, както и покрай преминаващите през тях пътища, да се прилага свободно 

очертаване, като се следват гънките на терена и естествената конфигурация на 

масива и се избягват правите редове.  

(3) Всички естествени обраствания - зелени структури извън населените места в 

обхвата на принадлежащите земи на реките, вкл. суходолията, подлежат на опазване, 

поддържане и възстановяване, доколкото не нарушават проводимостта на речното 

легло. На опазване, поддържане и възстановяване подлежат и естествените 
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обраствания по крейбрежията на останалите естествени и изкуствени повърхностни 

водни тела. При подмяна на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват 

растителни видове, идентични с естествените за мястото.  

(4) Естественото и изкуствено залесяване в обхвата на земеделските земи, на 

първо място - полезащитните горски пояси, се оценява като качество на „ценен 

културен ландшафт” и не се допуска унищожаването му.  

(5) При проектирането и изпълнението на рекултивационни мероприятия да се 

съобразяват специфичните ландшафтни характеристики на средата, в която попада 

съответната територия за рекултивация.  

(6) Трасетата на новоизгражданите пътища и други линейни обекти на 

техническата инфраструктура следва да нарушават във възможно най-малка степен 

ценните и характерни елементи на ландшафта – земни форми, съществуващо 

естествено или изкуствено едроразмерно озеленяване.  

(7) За осигуряване непрекъснатост на природните ареали и по-хармонично 

вписване на антропогенните елементи в естествения ландшафт, с подробните планове 

на новоурбанизираните територии следва да се прилага принципът на „прекъсната 

урбанизация”, като се запазват територии без застрояване – „зелени клинове” - в 

границите на селищните образувания и между тях. В „зелените клинове” се включват 

пасища и ливади, намиращи се на съответната територия. 

(8) С последващите подробни планове се съхраняват характеристиките на 

селищните ландшафти, като с устройствените правила и нормативи се запазват 

характерните за мястото начин и характер на застрояване, разполагане на основното 

застрояване в границите на урегулираните поземлени имоти, както и специфични 

изисквания, отнасящи се за максимална застроена площ на обектите от основното 

застрояване в урегулирани поземлени имоти с големи размери, за вида на 

озеленяването, за опазване на исторически формирани структури и тяхната среда и 

др.  

9. Устройство на защитените територии за недвижимото културно наследство и 

за дефиниране на специфични устройствени режими  за тях към общия 

устройствен план на община 

Чл. 20. С ОУПО се установява режим на превантивна защита на археологически 

недвижими културни ценности: 

(1) Опазването на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) да 

бъде изцяло съобразено с изискванията на ЗКН и границите и режимите им, 

определени от МК по реда на ЗКН. 

(2) За археологическите обекти, които се намират в земеделски територии се 

прилагат изискванията на глава 9, чл.35 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – забранява се 

риголване не почвата и дълбочинна обработка на повече от 25см дълбочина, както и 

засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система. Забраняват се всички 

строителни, добивни, мелиоративни и други дейности, които увреждат могилния насип. 

(3) Преди издаване на виза за проектиране на застрояване в имоти, попадащи в 

зона с НАКЦ, да се извършат предварителни археологически проучвания. 
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(4) За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни 

могили и средновековни отбранителни валове – всички искания за намеси в 

недвижимите културни ценности се съгласуват по реда на ЗКН. 

(5) Забранява се всякаква добивна дейност на територията на НАКЦ. 

Чл. 21. Устройство и опазване на територията на НАКЦ: 

1. Разрешава се археологическо проучване, консервация, реставрация, 

експониране и социализация на НАКЦ 

2. Обектите на ниско и подземно застрояване се съгласуват с МК 

3. При възникване на инвестиционна инициатива предварително трябва да 

бъдат извършени пълни археологически проучвания в границите на имота и след 

определянето на статута и специфичните правила за опазването на културната 

ценност от комисията, назначена от Министъра на културата, проектът да се съгласува 

с МК. 

Чл. 22. Устройство на архитектурно-строителни недвижими културни ценности в 

населените места 

1. Устройство на ПИ, съдържащи единични недвижими културни ценности: 

(1) Допускат се дейности по консервация, реставрация, реконструкция, 

адаптация и социализация, които се извършват въз основа на виза за проектиране по 

чл.140, ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, съгласувани МК по реда на ЗКН.  

2. Устройство на ПИ, които не съдържат ЕНКЦ, но попадат в охранителната 

зона на единични недвижими културни ценности: 

(1) При възникване на инвестиционна инициатива задължително се изготвят 

ПУП и РУП, които да обхващат най-малко непосредствено прилежащите и 

срещулежащите през улицата имоти и се съгласуват с НИНКН и МК 

(2) За имотите, които са непосредствено прилежащи до УПИ, съдържащо ЕНКЦ, 

за издаване на разрешение за строеж е необходимо съгласуване с МК и на проекта по 

част „Архитектура”. 

Чл. 23. Необходимост от създаване на устройствени предпоставки за опазване 

на цялостни културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т. 6 от Закона за културното 

наследство (ЗКН). 

(1) На територията на община Стралджа няма обявени културни ландшафти, но 

възможни културни пейзажи могат да се в озеленения хълм „Войнишки бакаджик“ 

(2) В общината няма обявени групови паметници. Няма необходимост от 

разработване на план за опазване и управление на определени обекти, ако за 

археологическите обекти бъдат изготвени протоколи, които да определят границите, 

статута и правилата за опазването на културните ценности по реда на ЗКН. 

10. Специални изисквания при устройството и застрояването на територията 

Чл. 24. (1) Не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти 

на водни обекти и строителство в тях, освен на водностопански и хидротехнически 

системи и съоръжения.  
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(2) При урбанизиране на територии около водни обекти, в подробните 

устройствени планове се включват отреждания за регулация на речните корита и 

изграждане на необходимите защитни съоръжения.  

(3) До изграждането на съоръженията по ал. 2, в обхвата на крайбрежните 

заливаеми ивици и в сервитута на хидротехническите съоръжения не се допуска 

капитално застрояване и извършване на дейностите по чл. 134 от Закона за водите, 

освен изграждане на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения. Не се 

допуска засаждане на дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в зависимост 

от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж на 50 години).  

(4) Във всички случаи на урбанизиране на територии край реки и дерета, в т.ч. 

суходолия, се осигурява възможност за достъп за почистване, укрепване и 

поддържане на речното корито, дерето или суходолието.  

Чл. 25. (1) При изработването на нови подробни устройствени планове на 

населените места или изменение на планове за части от населени места да се 

предвиждат мерки за рехабилитация, реконструкция и/или доизграждане на 

водопроводните системи, включително подмяна на амортизираните водопроводи, с 

оглед преодоляване загубите на питейни води.  

(2) В плановете по ал. 1, както и цялостните подробни устройствени планове на 

селищните образувания задължително се предвижда изграждане на разделна 

канализация за атмосферните и отпадъчните води и отвеждане на последните в 

пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) или локална пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ЛПСОВ). До изграждане на канализацията, отпадъчните 

води се заустват в индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите 

(водоплътни изгребни ями), които отговарят на техническите и санитарно-хигиенните 

изисквания.  

(3) Едновременно с изграждането на нови производствени предприятия и 

животновъдни ферми се изграждат и необходимите ЛПСОВ.  

Чл. 26. (1) По съществуващи и нови комуникационни артерии (пътища и улици) 

през или в близост до населени места и селищни образувания с шумово натоварване 

над граничните стойности на нивата на шума по Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ за 

показателите за шум в околната среда, с подробните устройствени планове в 

зависимост от конкретните условия се предвижда шумозащитно озеленяване в 

необходимия обхват и ширина или изграждането на изкуствени шумозащитни екрани, 

при спазване разпоредбите на Закона за пътищата.  

(2) При липса на теренни или други условия за изграждане на шумозащитните 

съоръжения по ал. 1, в правилата за прилагането на подробните устройствени планове 

се включва изискване за задължително реализиране на защитно озеленяване в 

границите на урегулираните поземлени имоти, прилежащи на пътя.  

(3) Източниците на производствен шум се локализират по начин, който да 

осигурява необходимия защитен сервитут в обхвата на промишленото съсредоточие, 

респ. производствената зона.  

Чл. 27. (1) При изработване на цялостните подробни устройствени планове за 

новоурбанизираните територии, елементите на уличната мрежа да се планират с 

минимална ширина 12 м., като се предвиди двустранно едроразмерно озеленяване, с 

възможност за паркиране между дърветата.  
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(2) Общо изискване към подробните устройствени планове, в т.ч. и плановете за 

устройство на парковете по чл. 62, ал. 1 от Закона за устройство на територията, както 

и проектните решения, отнасящи се за благоустрояването на публичните 

пространства, е да бъдат съобразени с нормативните изисквания за достъпна среда.  

УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ НА ОБОСОБЕНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ 

Чл. 28. Самостоятелните терените за обслужващи дейности, се устройват и 

застрояват в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Наредба № 7 и при спазване на 

приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ. 

Чл. 29. Самостоятелните терени за производствено-складови дейности и 

инфраструктура, обслужваща селското стопанство, се устройват и застрояват 

съобразно съответните технологични и санитарно-хигиенни изисквания, в 

съответствие с разпоредбите на чл. 25 от Наредба № 7 и при спазване на 

приложимите разпоредби от настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ.  

Чл. 30. (1) Самостоятелните терени за техническа инфраструктура, включват 

площите, необходими за изграждането на съответните площни и линейни обекти на 

техническата инфраструктура и на комуналното стопанство, както и нормативно 

определените предпазни и сервитутни площи (ивици) с ограничителен режим на 

застрояване и/или изпълнение на мелиоративно (изолационно) озеленяване.  

(2) Разположението и необходимите площи на терените по ал. 1 за разширение 

на съществуващи и изграждане на нови обекти се определят със специални технико-

икономически проучвания. Окончателното местоположение и обхват, определени с 

подробните устройствени планове, се отразяват на „дежурната карта” по чл. 36, ал.2.  

(3) Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране 

на отпадъци се устройват и застрояват в съответствие с изискванията Наредба № 

7/2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Програмата за 

управление на отпадъците на община Стралджа.  

(4) Собствениците на земеделски стопанства и животновъдни ферми 

осъществяват управлението на отпадъците от селскостопанската си дейност при 

съблюдаване нормативната уредба на Министерството на земеделието и храните  

(5) Не се допуска въвеждане в експлоатация на обекти, за които се изискват 

пояси от мелиоративно (изолационно) озеленяване, преди последните да бъдат 

изпълнени в съответствие с нормативните изисквания и съответните проекти.  

Чл. 31. (1) В самостоятелни терени за транспортна инфраструктура са 

включени:  

1. съществуващите и проектните трасета и съоръжения на пътната 

инфраструктура, включително за автомобилно, пешеходно и велосипедно движение;  

2. съществуващите и проектни обществени паркинги и паркинг-гаражи;  

3. трасетата и обектите на железопътната инфраструктура;  

4. терени за инфраструктура на въздушния транспорт;  

5. средства за алтернативен масов обществен пътнически транспорт. 



249 
 

(2) За терените по ал. 1, т.1, отнасящи се за проектни трасета и съоръжения, 

които в ОУПО са с приблизителното местоположение, окончателното местоположение 

се определя с подробен устройствен план на база специализирани проучвания и се 

отразява на „дежурната карта” по чл. 36, ал.2. При определянето на нови трасета в 

максималната възможна степен се ползват трасетата на съществуващи полски и 

горски пътища.  

(3) При изграждане на нови пътища или реконструкция на участъци от 

съществуващи, в обхвата на пътя се включват велосипедни алеи, в съответствие с чл. 

5, ал. 6а от Закона за пътищата.  

(4) На основание разрешение по чл. 26, ал. 3. от Закона за пътищата, в обхвата 

на съществуващите, както и при реконструкция на нови пътища се извършват 

специализирани проучвания, проектиране и изпълнение на саниране на съществуващо 

и изпълнение на ново крайпътно озеленяване. 

Чл. 32. (1) В самостоятелни терени за недвижими културни ценности, са 

включени защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство по 

смисъла на чл. 79, ал. 5 от Закона за културното наследство, разположени извън 

урбанизираните територии. 

(2) Терените по ал. 1 са предназначени за дейности, насочени към опазването и 

социализация на недвижимите културни ценностти и се устройват в съответствие с 

режимите за опазване, респ. документите и процедурите, регламентирани в раздел V. 

„Териториалноустройствена защита” от Закона за културното наследство.  

(3) В терените по ал. 1 за археологически недвижими културни ценности се 

прилагат разпоредбите на чл. 35 от Наредба № 7. На основание съответни санкции на 

компетентните органи по Закона за културното наследство, в тях се допускат:  

1. специализирани проучвателни и консервационно-реставрационни работи;  

2. строителство, свързано с опазването, социализацията и охраната на 

недвижимите културни ценности, благоустройствени работи, озеленяване и 

изграждане на съоръжения на техническата и транспортна, в т.ч. довеждаща 

инфраструктура.  

Чл. 33. (1) Озеленените площи за широко обществено ползване – паркове, 

градини и улично озеленяване по регулация, както и линейното едроразмерно улично 

озеленяване, извън посочените в раздел ІІ., т.4 „Устройствени зони за озеленени 

територии”, се устройват, поддържат и ползват като самостоятелни терени в 

съответствие с предвижданията на действащите подробни устройствени планове, 

Наредба № 7 и съответните общински наредби.  

(2) Не се допуска намаляване обхвата на терените на зеленените площи за 

широко обществено ползване с последващи подробни устройствени планове. 

Предвижда се доразвитие на линейното озеленяване със зелени ивици и дървета по 

протежение на основните улици, като при последващото планиране строителната 

линия към улицата се съобразява с растежните изисквания на съответните видове.  

(3) При измененията на действащите или изработване на нови подробни 

устройствени планове на селата, съществуващите залесени територии в техните 

граници да се запазват като елементи на зелената система по регулация.  



250 
 

(4) Не се допуска намаляване обхвата на терените на зеленените площи със 

специфично предназначение с последващи подробни устройствени планове.  

(5) Озеленените площи със специфично предназначение – съществуващи 

гробищни паркове и терени, предвидени за тяхното разширение, се устройват в 

съответствие с Наредба № 2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните 

паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. 

Чл. 34. (1) При развитието на аграрния сектор да се спазват следните 

изисквания: 

- Възстановяване на напоителните системи и напоителните полета; 

- Създаване на масиви от трайни насаждения, възстановяване на 

зеленчукопроизводството; 

- Изграждане на съвременни животновъдни ферми; 

- Изграждане на друга инфраструктура: за обслужване на селскостопанските 

дейности, за преработка и за реализацията на продукцията; 

- Интегриране на аграрния сектор с туризма (като част от познавателен 

туризъм по специални интереси и рекреация). 

- Доизграждане на мрежата от защитни горски пояси и изолационно 

озеленяване; 

- Рекултивация на нарушените терени и определяне на подходящите за 

земеделско ползване; 

- Изграждане на локални пречиствателни съоръжения за отпадните води към 

съществуващите и новопредвидените обекти на животновъдството и 

преработката на животинска продукция в устройствените зони, в които е 

допустимо разполагането им; 

- Развитие на базата на хранително-вкусовата промишленост; 

- Търсене на инвестиционна активност за изграждане на инфраструктура за 

енергодобив от възобновяеми източници. 

Чл. 35. Специфични правила и нормативи за устройство на защитените 

територии за недвижимото културно наследство и за дефиниране на специфични 

устройствени режими за тях към общия устройствен план на община Стралджа. 

(1) Археологически недвижими културни ценности: 

1. Опазването на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) 

да бъде изцяло съобразено с изискванията на ЗКН и границите и режимите им, 

определени от МК по реда на ЗКН. 

2. За археологическите обекти, които се намират в земеделски територии 

се прилагат изискванията на глава 9, чл.35 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – забранява се 

риголване на почвата и дълбочинна обработка на повече от 25см дълбочина, както и 

засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система. Забраняват се всички 

строителни, добивни, мелиоративни и други дейности, които увреждат могилния насип. 

3. Преди издаване на виза за проектиране на застрояване в имоти, 

попадащи в зона с НАКЦ, да се извършат предварителни археологически проучвания. 
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4. За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни 

могили и средновековни отбранителни валове – всички искания за намеси в 

недвижимите културни ценности се съгласуват по реда на ЗКН. 

5. Забранява се всякаква добивна дейност на територията на НАКЦ. 

(2) Устройство и опазване на територията на НАКЦ: 

1. Разрешава се археологическо проучване, консервация, реставрация, 

експониране и социализациа на НАКЦ. 

2. Обектите на ниско и подземно застрояване се съгласуват с МК. 

3. При възникване на инвестиционна инициатива предварително трябва да 

бъдат извършени пълни археологически проучвания в границите на имота и след 

определянето на статута и специфичните правила за опазването на културната 

ценност от комисията, назначена от Министъра на културата, проектът да се съгласува 

с МК. 

Режим на ползване на охранителната зона: 

3. Инвестиционните проекти за обектите на ниско и подземно строителство 

се съгласуват с МК. 

(3) Архитектурно-строителни недвижими културни ценности в населените места 

1.  Устройство на ПИ, съдържащи единични недв. културни ценности: 

1.1.  При възникване на инвестиционна инициатива задължително се изготвят 

ПУП и РУП, който да обхващат най-малко непосредствено прилежащите и 

срещулежащите през улицата имоти и се съгласуват с НИНКН и МК. 

1.2. Допускат се дейности по консервация, реставрация, реконструкция, 

адаптация и социализация, които се извършват въз основа на виза за 

проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект, съгласувани МК по 

реда на ЗКН.  

1.3.  Допускат се пристройки и допълващо застрояване, които се извършват 

въз основа на виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ и инвестиционен 

проект, съгласувани МК по реда на ЗКН.  

2. Устройство на ПИ, които не съдържат ЕНКЦ, но попадат в охранителната 

зона на единични недвижими културни ценности: 

2.1. При възникване на инвестиционна инициатива задължително се изготвят 

ПУП и РУП, които да обхващат най-малко непосредствено прилежащите 

и срещулежащите през улицата имоти и се съгласуват с НИНКН и МК 

2.2. За имотите, които са непосредствено прилежащи до УПИ, съдържащо 

ЕНКЦ, за издаване на разрешение за строеж е необходимо съгласуване 

с МК и на проекта по част „Архитектура”. 

ПОСЛЕДВАЩО ПОДРОБНО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 

Чл. 36. (1) Общият устройствен план на общината се прилага чрез предимно 

цялостни подробни устройствени планове на урбанизираните територии и на 

структурни елементи на извънселищната територия.  
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(2) Цялостни подробни устройствени планове се изработват и одобряват 

задължително за:  

1. населените места в случаите, когато анализът по § 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби е показал, че действащата им планова основа не може да 

бъде приведена в съответствие със съвременните нужди чрез частично изменение;  

2. териториите, предвидени за разширение на съществуващи населени места;  

3. съществуващите селищни образувания без подробни планове и 

новосъздаваните селищни образувания за рекреационни, производствено-складови, 

обслужващи дейности, както и със смесено предназначение, вкл. разположените върху 

бивши стопански дворове на АПК;  

4. за териториите за озеленяване, спорт и развлечения – подробни 

устройствени планове по чл. 62 от Закона за устройство на територията;  

5. за специалните горски територии с рекреационно значение, териториите за 

активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия нарушени територии за 

възстановяване - специализирани подробни устройствени планове по чл.111 от Закона 

за устройство на територията.  

(3) Последващите планове и проекти следва да бъдат съобразени с „План за 

управление на речните басейни 2016-2021 г.” и „План за риск от наводнения 2016-2021 

г.”, както и с бъдещи такива планове, попадащи във времевия хоризонт на ОУПО. 

(4) Елементите на техническата инфраструктура следва да се изграждат 

съобразно утвърдени продробни устройствени планове и при спазване на 

изискванията на приложимата нормативна уредба без да се налага изменение на ОУП 

в случаите, когато не се засягат утвърдени устройствени зони за жилищно или 

промишлено строителство. 

Чл. 37. Всички планове по чл. 34, ал. 2 се изработват в съответствие със 

следните общи изисквания:  

1. за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с 

неприложена първа регулация по предходен устройствен план да се прилагат 

разпоредбите на чл.16 от Закона за устройство на територията;  

2. за прилагане на принципа за осигуряване на пространствена непрекъснатост 

на природната среда и протичащите в нея процеси и прекъснатост на убанизацията;  

3. за разработване, в зависимост от конкретните условия, на екологически и 

икономически целесъобразни решения за събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води, както и на атмосферните води; 

4. за запазване, при заявено желание на собствениците, на имоти без промяна 

на предназначението – за земеделско ползване в границите на планираните 

територии. При наличие на повече от един такива имоти, същите се групират в ядра за 

земеделско ползване.  

5. в заданията за изработване на последващи подробни устройствени планове 

да се регламентират изисквания за съобразяване с картите на съответния вид риск и 

се предвидят необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.  
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Чл. 38. Критерии за изменение на ОУПО по отношение на последващото 

проектиране във връзка с опазването, защитата, експонирането и социализацията на 

обектите на НКН 

1. Всяко последващо ниво и проектиране, касаещо ПИ с недвижима културна 

ценност или попадащо в охранителната й зона се съобразява с предвижданията на 

ОУП, като се следват изискванията на чл.103. (4) и чл.104. (1) от ЗУТ и подлежи на 

съгласуване с МК съгласно ЗКН. 

2. Когато изменението на подробния устройствен план налага изменение на 

общият устройствен план, съгласно чл. 134. (3) от ЗУТ първо се изменя общият 

устройствен план, като в случаите, когато се касаят имоти с НКЦ или такива в 

охранителните им зони, изменението се съгласува с МК. 

Чл. 39. Критерии за изменение на ОУПО във връзка със защитата, опазването, 

експонирането и социализацията на НКН на територията на Община Стралджа: 

- във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на 

експозиционната им среда от рискови фактори - преки и косвени, свързани с 

ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или в 

охранителните им зони; 

- във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни разработки по 

предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 

предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, 

нарушават характеристиките на културния и исторически ландшафт;  

- във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп до 

НКЦ; 

- във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 

проводи и мрежи; 

- във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 

разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 

локалното КН с тези на регионалното, за развитие на туристическата 

инфраструктура на територията на общината. 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ ПРИЛАГАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО 

Чл. 40. (1) С оглед на системното наблюдение и оценяване степента на 

прилагане на общия устройствен план на общината, кметът на община Стралджа 

вписва в регистъра по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията:  

1. всички възложени, респ. допуснати/разрешени за изработване подробни ус-

тройствени планове;  

2. всички влезли в сила подробни устройствени планове, както и техните 

изменения.  

(2) Специализираната общинска администрация (техническата служба) 

отразява върху дежурна карта (копие от плана или дигитално изображение) и 

документира по подходящ начин:  

1. всички заявени от заинтересованите лица инвестиционни инициативи, 

изискващи или не промяна на предназначението на поземлени имоти в земеделски 

или горски територии;  
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2. всички решения за променено предназначение на земеделски земи или гори;  

3. всички одобрени планове за управление на защитени територии по Закона за 

защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, 

респективно определените в тях режими;  

4. режимите за опазване на недвижими културни ценностти (граници, 

охранителни зони, предписания за опазване), определени по реда на Закона за 

културното наследство.  

(3) Въз основа на анализа на информацията по ал. 1 и ал. 2, на основание чл. 

127, ал. 9 от ЗУТ, кметът на общината представя за приемане от Общинския съвет 

ежегоден доклад за изпълнението на ОУПО и прави предложения за изменение на 

плана, ако такова се налага.  

Чл. 41. Община Стралджа създава и поддържа архив на записите на уличните 

видео камери за проследяване на промените в транспортната обстановка и за нуждите 

на транспортното планиране и проектиране. 

Чл. 42. УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕНЯ ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН  

1. Общият устройствен план на община Стралджа може да се изменя само 

когато съществуват предпоставките, определени в чл.134, ал.1. от ЗУТ. 

2. При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1, кметът на общината 

може да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за 

изменение на действащия общ устройствен план на общината. 

3. Изработването на изменението може да се възложи и на външен изпълнител 

след решение на Общинския съвет, когато проекта се финансира от общинския 

бюджет. 

4. Изменението на Общия устройствен план спира неговото прилагане в частта, 

за която то се отнасят. 

5. Кметът на общината налага строителна забрана за частта от Общия 

устройствен план, за която се отнася изменението. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. (1) Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на 

заповедта за одобряването на Общия устройствен план подробни устройствени 

планове за територията на община Стралджа запазват действието си.  

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на настоящите ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВИ Техническата служба на община Стралджа извършва преглед и анализ 

на непроцедирани проекти за подробни устройствени планове на земеделски и горски 

имоти, предназначени за промяна на предназначението им, от гледна точка на 

съответствието им с предвижданията на ОУПО и настоящите ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВИ и издава съответни предписания за тяхното привеждане в съответствие.  

(3) В шестмесечен срок от влизането в сила на настоящите ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВИ Техническата служба на община Стралджа извършва преглед и анализ 

на действащите подробни устройствени планове на населените места по отношение 
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тяхната приложимост, с оглед прилагането на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба 

и на ОУПО.  

(4) В зависимост от резултатите от анализа по ал. 3 се определят:  

 1. плановете, чието действие се потвърждава;  

 2. плановете, чието действие следва да бъде спряно по съответния ред и 

за съответните населени места се изработят нови цялостни устройствени планове.  

 3. планове с неприложени части, което подлежат на изменение за 

привеждане в съответствие с актуалната обстановка и нормативна уредба.  

 (5) На основание изпълнението на дейностите по ал. 3 и ал. 4, 

Техническата служба съставя програма за актуализацията на плановата основа на 

населените места и за изработване на цялостни подробни устройствени планове на 

териториите, предвидени за урбанизация в ОУПО.  

§2 (1) В Заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на цялостен подробен план 

на територията, попадаща в Жилищни устройствени зони за застрояване с малка 

височина се включват правилата и нормативите по чл. 8, ал. 2, 6 и 7 и следните 

изисквания:  

1. да се предвиди свободно застрояване и по изключение – свързано 

застрояване в до два съседни УПИ;  

2) Към заданието по ал. 1 се прилагат режимите за опазване на обекти и 

територии на недвижимото културно наследство, попадащи в зоната, определени от 

компетентния орган по Закона за културното наследство  

§3 (1) На основание чл.17, ал.1 от Закона за културното наследство (ЗКН), 

Кметът на община Стралджа инициира пред компетентния орган и оказва съдействие 

за изпълнението на процедури по ЗКН за окончателна класификация и категоризация 

на недвижимите културни ценности в общината и определяне на конкретни режими за 

опазването им.  

(2) На основание чл.17, ал. 2 от ЗКН, след изпълнението на процедурите по ал.1 

Общинският съвет приема Стратегия за опазване на културното наследство на 

територията на община Стралджа.  

(3) До изпълнението на процедурите по ал. 1 за опазване на археологическите 

ценности извън населените места и селищните образувания да се прилагат режимите 

по чл. 35 от Наредба № 7. 

§4. (1) Настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ са изработени на основание чл. 

104, ал. 2. от Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия 

устройствен план на община Стралджа и се одобряват едновременно с него.  

(3) За неуредените с настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ въпроси, свързани 

с устройството и застрояването на територията и опазването на околната 

среда и на природното и културно наследство на община Стралджа, се 

прилагат разпоредбите на действащите закони и подзаконови нормативни 

документи.  
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Приложение № 1 Отговори на анкети - въпроси, свързани с населението, 

икономическите активности, социалната инфраструктура - 2017 г. 
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Съществуващи, предложения 

  

Общ.Стралджа                   

с.Александрово 145 22400 69 49 20 20 – 20 Икономика: 

                  Значими фирми: "Тера билд" - 

зърнопроизводство - 5 д. заети; "Зелена 

Странджа" - овощарство, животновъдство, 

зърнопроизводство - 6 д. заети 

                  Едри зем.стоп.: ЗС - зърнопроизводство, 

животновъдство, овощарство, лозарство - 

5000 дка; 3 бр. ЗС - зърнопроизводство с 1000 

до 5000 дка обраб. земя 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, овощарство, 

лозарство, говедовъдство, пчеларство, 

овцевъдство, козевъдство 

с.Атолово 191 10540 89 29 21 – 39   Икономика: 

                  Значими фирми: "Енергийни проекти" ЕООД, 

Нова Загора - Соларни ел. инсталации 

                  Едри зем.стоп.: "Начало-93" - 5700 дка - 

зърнопроизводство; 4 бр. ЗС - животновъдство 

(говедавъдство-крави) с  ЕРД 70-150 бр. 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

говедовъдство, пчеларство 

с.Богорово                   

с.Воденичане 395 32448 211 143 10 35 23   Икономика: 

                  Значими фирми: "Сребърен продукт" - ЗС - 

овощарство и лозарство - 35 д. заети; ЗС - 

животновъдство - 15 д. заети 
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Съществуващи, предложения 

  

                  Едри зем.стоп.: ДХО гр.Ямбол - 7000 дка - 

зърнопроизводство; ЗС - 5000 дка - 

зърнопроизводство; "Тракия Табак" - 6000 дка 

- зърнопроизводство; "Сребърен продукт" - ЗС 

- 1000 дка - овощарство и лозарство; ЗС - 

животновъдство - 1300 овце; 2 бр. ЗС - 

животновъдство - с 80-100 бр. крави 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зеленчукопроизводство, 

билкарство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Обектите на социалната инфраструктура са в 

много добро състояние 

с.Войника 312 29670 111 50 35 11 10 – Икономика: 

                  Значими фирми: ЕТ "Каливана" - 

зърнопроизводство; ЕТ "Калъчеви" - 

зърнопроизводство; ЕТ "Ванерджи" - мебели 

                  Едри зем.стоп.: 5 бр. с обраб. земя от 3000 до 

10000 дка  

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  ЦДГ с.Войника се нуждае от ремонт; ОУ 

"Хр.Ботев" - в добро състояние 

                  Здравеопазване - има лекар, необх. е 

стоматолог 

                  Социална подпомагане - посещава се селото 

веднъж в месеца 

                  Необх. е изграждане на детска площадка и 

беседка пред кметството 

с.Джинот 260 16000 80 25 4 10 4 3 Икономика: 

                  Значими фирми: ЕТ "Вихър" - 10 д. заети; 

"Агротес" - 5 д. временно/сезонно заети 
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Съществуващи, предложения 

  

                  Едри зем.стоп.: ЕТ "Вихър" - 9000 дка; 

"Агротес" - 1100 дка; 3 бр. ЗС с по 100 дка 

обраб.земя; "Пеликан Агро" - 600 дка 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, билкарство, 

говедовъдство, пчеларство, био лозарство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Социално подпомагане и здравеопазване - 

добро ниво 

с.Зимница 1800   1400 700 700 100 100 300 Икономика: 

                  Значими фирми: ЗС - фуражи и брашно - 50 

д. заети; "Джамбаз Агро" - етерични масла, 

тютюн; "Ферия" - козметика 

                  Едри зем.стоп.: "Джамбаз Агро" - 

зърнопроизводство и билкарство - 11000 дка; 

ЗС - зърнопроизводство и билкарство - 16000 

дка 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, овощарство, 

билкарство, говедовъдство, пчеларство, 

овцевъдство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Ремонт и реконструкция на стадиона 

                  Изграждане на 2 нови спортни площадки 

                  Изграждане на зеленчуков пазар и ремонт на 

сградата на кметството 

с.Иречеково 377 

27000  

обраб. 

земя 

179 84 15 32 48 34 Икономика: 

                  Значими фирми: "Технострой-инженеринг - 

99" АД, гр. Ямбол - добив на трахибазалти - 15 

д. заети 
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Съществуващи, предложения 

  

                  Едри зем.стоп.: ЗС - 6000 дка - 

зърнопроизводство; ЗС - 5000 дка - 

зърнопроизводство и овощарство; ЗС - 

зърнопроизводство и лозарство; ЗС - 3000 дка 

- зърнопроизводство; 3 бр. ЗС - 

животновъдство 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, овощарство, 

лозарство, пчеларство 

с.Каменец 418 24573 230 192 48 не 11 15 Икономика: 

                  Значими фирми: "Варовик Комерс" - добив 

на вар - 16 д. заети; Инертни материали - 

чакъл - 36 д. заети 

                  Едри зем.стоп.: 3 бр. ЕТ с обраб.земя 4000 до 

7000 дка 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Обектите са в добро състояние 

с.Леярово                   

с.Лозенец 700 28737 346 311 13 10 30 
5 

сем. 
Икономика: 

                  Значими фирми: Компресорна станция -  

газоразпределителна - 40 д. заети; "Мурра-

2002" ООД - зърнени и фуражни к-ри и 

биволско мляко - 32 д. заети 

                  Едри зем.стоп.: "Мурра-2002" ООД - 

растениевъдство и животновъдство - 10000 

дка; ЗС - лозарство, растениевъдство - 400 

дка; ЗС - лозарство и винарство - 100 дка 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 
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Съществуващи, предложения 

  

                  Сел.стоп. - земеделие: зърнопроизводство - 

14000 дка, лозарство - 1747 дка; 

животновъдство: биволовъдство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Детската градина се посещава от 40 деца и 

като база се нуждае от ремонт 

                  Здравната служба се нуждае от основен 

ремонт 

                  Необходимост от стадион и зони за спорт и 

отдих край минералния извор 

с.Люлин 156 13000 35 5 10 10 10   Икономика: 

                  Значими фирми: "Трансвел" - 

зърнопроизводство; "Пеликан" - 

зърнопроизводство. Заетите са от 

др.нас.места 

                  Едри зем.стоп.:  "Трансвел" - 500 дка; 

"Пеликан" - 800 дка 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  ‒ Сел.стоп. -  зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, пчеларство. 

                  Социална инфраструктура: 

                  ‒ Необходимост от лекарски кабинет 

с.Маленово 189 31600 106 58 48 0 8 0 Икономика: 

                  Значими фирми: 3 бр - търговска дейност 

                  Едри зем.стоп.: 4 бр. ЗС - животновъдство с 

60 до 120 бр. ЕРД; 2 бр. ЗС - 

зърнопроизводство с 500 до 1000 дка 

обраб.земя 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, говедовъдство, 

пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 
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Съществуващи, предложения 

  

                  Необходимост от здр.служба и обсл. на 

населението 

                  Липсва спортна площадка 

                  Читалището се нуждае от преоборудване 

с.Недялско 214 44422 97 42 33 18 4 44 Икономика: 

                  Значими фирми:  "Агрофарм"-Недялско - 

зърнопроизводство - 15 д. заети; "Панда 

Инвест" -  лозарство - 26 д. заети 

                  Едри зем.стоп.:  "Агрофарм"-Недялско - 

24291 дка - зърнопроизводство; "Панда 

Инвест" - 1100 дка - лозарство; ЗС - 

животновъдство - 240 бр.кози; ЗС - 5000 дка - 

зърнопроизводство 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. -  зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Необходимост от неотложен ремонт на 

лекарския кабинет 

с.Палаузово 92 25000 28 10 18 – 1   Икономика: 

                  Значими фирми: за производство ва мляко и 

месо, зърнопроизводство 

                  Едри зем.стоп.: ЗС - зърнопроизводство - 

18000 дка; ЗС - животновъдство 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, билкарство, 

говедовъдство, свиневъдство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Обектите на соц.инфраструктура са в добро 

състояние 

с.Поляна   19145             Икономика: 

                  Значими фирми: "Агродистан" ООД - 8 д. 
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Съществуващи, предложения 

  

заети, ЗС - 2 д. заети 

                  Едри зем.стоп.: 4 бр. ЗС с 500 до 9000 дка 

обраб.земя 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, овощарство, 

билкарство, говедовъдство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Социално подпомагане - незадоволително 

ниво 

с.Първенец 221   70 50 15 6 –   Икономика: 

                  Едри зем.стоп.: ЗК Първенец - 

зърнопроизводство, животновъдство; ЕТ 

"Трансвел" - зърнопроизводство 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, овощарство 

с.Саранско 102 10000 39 31 8 5 3 56 Икономика: 

                  Значими фирми: - 

                  Едри зем.стоп.: ЗПК "Напредък" с. Саранско - 

6000 дка; 3 бр. ЗС с 200 до 400 дка обраб.земя 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

зеленчукопроизводство, овощарство, 

билкарство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  ‒ Здравната служба се нуждае от ремонт 

с.Тамарино 161 21408 70 33 34 0 3 0 Икономика: 

                  Значими фирми: Агроланд Тамарино" ООД - 

зърнопроизводство - 5 д. заети; "Габриел 

2010" ООД - зърнопроизводство - 2 д. заети 
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Съществуващи, предложения 

  

                  Едри зем.стоп.: Агроланд Тамарино" ООД - 

зърнопроизводство - 7805 дка; "Габриел 2010" 

ООД - зърнопроизводство - 2971 дка; 2 бр. ЗС 

- животновъдство (говедовъдство и 

овцевъдство) с 35-65 бр.животни 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - възможности: за увеличение на 

капацитета на зърнопроизводствената 

дейност, увеличение на бр. животни в 

говедовъдството и овцевъдството, изграждане 

на масивен пчелин; интерес: за изграждане 

на зърнобази, ферми, пчелин на общинска 

земя 

с.Чарда 247 12638 140   40 – 4 – Икономика: 

                  Значими фирми: ЗПК "Чарда" - 

зърнопроизводство - 15 д. заети; "Чарда" ООД 

- зърнопроизводство - 14 д. заети 

                  Едри зем.стоп.: ЗПК "Чарда" - 5925 дка - 

зърнопроизводство; ЗС - 150 дка - 

зърнопроизводство; "Чарда" ООД - 9000 дка - 

зърнопроизводство 

                  Възможности за инвестиции и проявен 

интерес: 

                  Сел.стоп. - зърнопроизводство, 

говедовъдство, пчеларство 

                  Социална инфраструктура: 

                  Здравеопазване и социално подпомагане - 

задоволително ниво 

                  Образование, култура, спорт - 

незадоволително  ниво 
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Приложение №2 Информацията от база данни АИС “Археологическа карта на 

България” (АКБ) 

AKB_N Землище Вид Хронология Площ 

Режим 
на 
полз-
ване 

10000451 Първенец Селище Късна Римска епоха 25 Б 

10000452 Първенец Селище 
Римска епоха,  
Средновековие 70 Б 

10000493 Зорница Селище КЖЕ, Римска епоха 52 Б 

10000541 Воденичане Обект с неопределена функция КН, КЖЕ, КБД 240 Б 

10000542 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

10000543 Палаузово 
Обект с неопределена функция, 
Селище 

Възраждане, Римска 
епоха 45 Б 

10000544 Палаузово Обект с неопределена функция 
Бронзова епоха,  
Римска епоха 50 Б 

10000546 Войника Селище 
Късна Римска епоха, 
Средновековие 20 Б 

10000547 Войника Селище КПЕ, ПБД 60 Б 

10000549 Атолово Обект с неопределена функция Неопределима 1 Б 

10000553 Палаузово Селище Ранна Римска епоха 200 Б 

10000568 Александрово Обект с неопределена функция Ранна Желязна Епоха 1 Б 

10000665 Лозенец Група могили Неопределима 1 А 

10001125 Маноле 
Единична могила, Обект с 
неопределени функции 

Неопределима, 
 Ранна Желязна епоха 200 А 

10001210 Джинот Единична могила Неопределима 1 А 

10001211 Джинот Единична могила Неопределима 1 А 

10001233 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001234 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001235 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001236 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001237 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001238 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001239 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001240 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001241 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001242 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001243 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001244 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001245 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001246 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001247 Воденичане Единична могила Неопределима 1 А 

10001248 Зимница Единична могила Неопределима 1 А 

10001249 Зимница Единична могила Неопределима 1 А 

10001250 Зимница Единична могила Неопределима 1 А 

10001251 Зимница Единична могила Неопределима 1 А 

10001252 Чарда Единична могила Неопределима 1 А 
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10001253 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

10001254 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

10001255 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

10001256 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

10001257 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

10001854 Палаузово Селище Късен неолит 68 Б 

10001855 Палаузово Единична могила Неопределима 23 А 

10001856 Палаузово Могилен некропол Неопределима 3 А 

10001857 Стралджа Единична могила Неопределима 11 А 

10001858 Лозенец Могилен некропол Неопределима 850 А 

10001859 Лозенец 
Обект с неопределена функция, 
Селище ЖЕ, РЕ, Средн. 380 Б 

10005747 Палаузово 
Други следи от погребални  
практики, трупоизгаряне КРЕ 1 А 

2700090 Люлин Вал, Група могили, Ров, Селище ПБД, РЕ 3 А 

2700091 Люлин Селище КРЕ 3 А 

2700092 Люлин Селище КРЕ 3 А 

2700093 Люлин Селище КРЕ 3 А 

2700094 Люлин Вал, Ров ПБД 5 А 

2700095 Люлин Група могили Неопределима 5 А 

2700109 Палаузово Група могили, Селище Неопределима 5 А 

2700110 Палаузово Група могили Неопределима 1 А 

2700111 Палаузово Група могили Неопределима 1 А 

2700112 Саранско Група могили, Селище Неопределима 5 А 

2700113 Саранско Група могили Неопределима 1 А 

2700114 Саранско Група могили Неопределима 1 А 

2700115 Александрово Единична могила Неопределима 1 А 

2700116 Александрово Единична могила Неопределима 1 А 

2700117 Александрово Единична могила Неопределима 1 А 

2700118 Александрово Единична могила Неопределима 1 А 

2700119 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700120 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700121 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700122 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700123 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700124 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700125 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700126 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700127 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700128 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700129 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700130 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700131 Атолово Единична могила Неопределима 1 А 

2700160 Воденичане Селищна могила БЕ, ЖЕ, Х 60 А 

2700161 Воденичане Селищна могила БЕ, ЖЕ, Х 26 А 

2700162 Войника Селище БЕ, ЖЕ 24 А 
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2700163 Войника Крепост-убежище Късна Античност 2 А 

2700164 Войника Обект с неопределена функция РЕ 5 А 

2700165 Войника Единична могила Неопределима 1 А 

2700181 Каменец Селищна могила Халколит 3 А 

2700188 Лозенец Крепост-убежище Късна античност 5 А 

2700189 Лозенец Крепост-убежище Късна античност 5 А 

2700190 Лозенец Крепост-убежище Късна античност 5 А 

2700191 Лозенец Единична могила Неопределима 10 А 

2700192 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700193 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700194 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700195 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700196 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700197 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700198 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700199 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700200 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700201 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700202 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700203 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700204 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700205 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700206 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700207 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700208 Лозенец Единична могила Неопределима 1 А 

2700236 Правдино Селище Халколит 2 А 

2700237 Правдино Селище 
Халколит, Желязна 
епоха,  Неолит 4 А 

2700261 Стралджа Селище Късна Римска епоха 1 А 

2700262 Стралджа 
Крепост-убежище, Селско 
имение 

Късна античност, 
Късна Римска епоха 5 А 

2700263 Стралджа Единична могила Неопределима 5 А 

2700264 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

2700265 Стралджа Единична могила Неопределима 3 А 

2700266 Стралджа Единична могила Неопределима 1 А 

2700269 Чарда Единична могила Неопределима 1 А 

2700270 Чарда Единична могила Неопределима 1 А 

2700271 Чарда Единична могила Неопределима 1 А 

2700272 Чарда Селище Късен неолит 3 А 
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Приложение 3. Недвижими културни ценности 

  Локализация   Вид на НКЦ  

 

 

Населено място 
Квартал 

№ 

УПИ/  п-

л, пл.№ 

Документ за 

предоставяне на 

статут:               

/ДВ бр./год.; 

протокол на 

НСОПК/ 

СЕСОНКЦ, 

заповед № на 

МК/ 

Декларационни 

актове: /писмо на 

НИПК/ списък на 

НИПК/ протокол/ 

заповед № на МК/ 

Според научната и 

културната област, 

към която се 

отнасят, съгл.чл.47 

от ЗКН 

Според 

пространствената 

структура и 

териториалния 

обхват, съгл.чл.48 

от ЗКН: единична/ 

групова 

Категория 

на НКЦ  

1 
Църква Св.Димитър с. Александрово       

списък от 

27.04.1979г художествен единична   

2 
Лобно място на Слав Ст. Колев - 2 

км източно, между с.Стралджа и 

Атолово с. Атолово     

ДВ бр.58 от 

1970г.   исторически единична за сведение 

3 
Могила с. Атолово     

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 

Регистър на пк от 

1956г археологически единична национално 

4 
Къща на Никола Златанов Колев с. Богорово 20 ІІ-1   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

5 
Къща на Стоил Генчев Стефанов с. Богорово 20 IV-3   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

6 
Хамбар на Стоил Йовчев с. Богорово 21 VIII-101   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

7 
Къща на Йоно Райчев Георгиев с. Богорово 11 VIII-9   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

8 Къща на Йоно Райчев Йонов (на 

Мита Йонова Белчева) с. Богорово         

архитектурно-

строителен единична   

9 
Къща и хамбар на Станчо 

Драганов (на Георги Драганов) с. Богорово 12 VI-29   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

10 Хамбар в двора на Георги Колев 

Белчев с. Богорово 5 III-33   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

11 Къща на Ангел Драганов (на 

Христо Драганов) с. Богорово 13 IV-41   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   



268 
 

12 
Къща на Драган Генов Иванов с. Воденичене 29 XIII-236   

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

13 
Къща на Георги Андонов Жечев с. Воденичене 12 IX-80   

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

14 
Къща на Драган Йорданов Петков с. Воденичене       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

15 
Останки от крепост Калето - м. 

Войнишкия бакаджик, 2 км южно с. Войника     

ДВ бр.94 от 

1965г.   

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието единична местно 

16 Старинен манастир - м. 

Войнишкия бакаджик, 3.3 км 

южно с. Войника     

ДВ бр.94 от 

1965г.   

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието единична местно 

17 
Лобно място на четирима 

комуниста - център на селото 

югозападно с. Войника     

ДВ бр.58 от 

1970г.   исторически единична местно 

18 
Средновековен некропол - 3 км 

югозападно, м. "Гърбушев 

кайнак" с. Войника     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

19 
Праисторическо и антично 

/тракийско и римско/ - 4 км южно, 

м. "Минда-гьол" с. Войника     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

20 
Историческо място "Хайдушките 

къщи" -  5.5 км югоизточно с. Войника     

ДВ бр.69 от 

1972г.   исторически единична местно 

21 Историческо място "Инджевите 

извори" - 5.5 км южно с. Войника     

ДВ бр.69 от 

1972г.   исторически единична местно 

22 

Църква Св.Димитър с. Зимница       

писмо №725 от 

01.03.1974г 
художествен единична   

списък от 

27.04.1979г 

25 Антична крепост - 2 км западно, 

м. "Мараша" с. Иречеково     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 
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26 

Праисторическо, тракийско, 

средновековно и българско 

селище от турската епоха - 

южно,до селото, м."Юрта" или 

"Кайнаците" с. Иречеково     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

27 

Църква Св.Димитър с. Иречеково       

писмо №725 от 

01.03.1974г 

художествен единична   

списък от 

27.04.1979г 

28 
Къща на Кольо Петков Танев с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

29 
Къща на Деньо Щилионов 

Куршумов с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

30 
Къща на Щилион Генов Вълчев с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

31 
Къща на Гено Илиев Тошев с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

32 
Къща на Кольо Найденов Тошев с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

33 
Къща на Генчо Господинов с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

34 
Къща на Милчо Костов с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

35 
Къща на Пенчо Х. Кемалов с. Иречеково       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

36 
Антично и средновековно селище 

- 500 м източно с. Каменец     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

37 Антично селище - м."Чурокленя", 

2.5 км южно с. Каменец     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

38 
Анично (тракийско и римско) 

селище - м."Инджерица", 2 км 

югоизточно с. Каменец     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 
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39 
Антично (тракийско и римско) 

селище - м."Белия кладенец", 1 км 

южно с. Каменец     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

40 

Църква Св.Георги с. Каменец       

писмо №3839 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен и 

художествен 

единична   

списък от 

27.04.1979г художествен 

41 
Къща на Иван Йочев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

42 
Къща на Петър Димитров с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

43 
Къща Георги Ат. Митев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

44 
Къща на Кольо Казаков с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

45 
Къща на Димитър Балкански с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

46 
Къща на Алекси Алексиев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

47 
Къща на Кольо Георгиев Ангелов с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

48 
Къща на Янко Донев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

49 
Къща на Митьо Желев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

50 
Къща на Митьо Ташев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

51 
Къща на Жейно Иванов с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

52 
Къща на Тодор - Бакъра с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

53 
Къща на Ангел Георгиев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   
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54 
Къща на Георги Ламбов с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

55 
Къща на Стойко Танев с. Каменец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

56 
Антично селище - 2 км 

североизточно, м."Горния юрт" с. Леярово     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

57 Останки от крепост "Малкото 

кале" - 4 км северозападно, 

м."Косов друм" с. Лозенец     

ДВ бр.94 от 

1965г.   

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието единична местно 

58 Останки от крепост "Голямото 

кале" - 5 км североизточно, 

м."Марица" с. Лозенец     

ДВ бр.94 от 

1965г.   

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието единична местно 

59 
Антично селище - 3 км 

североизточно, м."Караач дере" с. Лозенец     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

60 Антично (римско) селище - 1 км 

северозападно с. Лозенец     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

61 Средновековна крепост - 5 км 

североизточно с. Лозенец     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

62 
Къща на Иван Иванов Бакалов с. Лозенец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

63 
Къща на Иван Начев Георгиев с. Лозенец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

64 
Къща на Стоян Парущев Пенев с. Лозенец       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

65 
Голямата могила - източно с. Лозенец     

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 

Регистър на пк от 

1956г археологически единична национално 

66 Антично градище - 2 км 

югозападно, м."Кокарджа" с. Люлин     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

67 
Антично (тракийско и римско) 

селище - 6 км западно, м."Баба 

Гана" с. Люлин     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 
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68 
Антично (тракийско и римско) 

селище - 500 м северозападно, 

м."Манастира" с. Люлин     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

69 Антично селище - 2 км западно, 

м."Кавак дере" с. Люлин     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

70 Античен некропол - 2 км 

югозападно, м."Кавак дере" с. Люлин     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

71 

Църква Възнесение Господне с. Люлин       

писмо №725 от 

01.03.1974г 

художествен единична   

списък от 

27.04.1979г 

72 
Родната къща на Мален П. Даев с. Маленово 14 IX-109 

ДВ бр.58 от 

1970г.   исторически единична местно 

73 

Антично (тракийско и римско) 

средновековно и българско 

селище от турска епоха - 500-600 

м западно, м."Юрта" с. Маленово     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

74 

Църква "Рождество Богородично" с. Маленово       

писмо №3839 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен и 

художествен 

единична   

списък от 

27.04.1979г художествен 

75 
Къща на Димитър Пенчев Тончев с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

76 
Къща на Кольо Петков Чембиев с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

77 
Къща на Стоян Михалев Добрев с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

78 
Къща на Митьо Михалев Минков с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

79 
Къща на Тошо Михалев Тошев с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

80 
Къща на Дойчо Боев Проданов с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   
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81 
Къща на Жельо Динев Русев с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

82 Къща на Господин Добрев 

Султанов с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

83 
Къща на Иван Стойчев Динев с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

84 
Къща на Стоян Грозев Колев с. Маленово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

85 Лобно място на Неделчо Ник. 

Узунов - на площада с. Недялско     

ДВ бр.58 от 

1970г.   исторически единична за сведениe 

86 
Лобно място на трима партизани - 

4 км североизточно, 

м."Дaржeвица" с. Недялско     

ДВ бр.58 от 

1970г.   исторически единична местно 

87 
Антично (тракийско и римско) и 

средновековно селище - 1 км 

северно, м."Вакъва" ("Вакъфа") с. Недялско     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

88 
Средновековно селище - 5 км 

източно, м."Бялата вода" с. Недялско     

ДВ бр.41 от 

1976г.   археологически единична местно 

89 

Църква Св.Троица с. Недялско       

писмо №725 от 

01.03.1974г 

художествен единична   

списък от 

27.04.1979г 

90 
Антично селище - 2км 

югозападно, м."Дебелата кория" с. Палаузово     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

91 Лобно място на съветския 

полковник Власко с. Палаузово       

писмо №1658 от 

24.04.1984г исторически единична   

92 

Църква "Св. Петка" с. Палаузово       

писмо №3839 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен и 

художествен 

единична   

списък от 

27.04.1979г художествен 

93 
Къща на Тяню Донев Георгиев с. Палаузово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   
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94 
Къща на Тончо Тенев Капитанов с. Палаузово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

95 
Къща на Георги Гичев Георгиев с. Палаузово       

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

архитектурно-

строителен единична   

96 
Останки от крепост "Малкото 

кале" - 400м.източно с. Правдино     

ДВ бр.94 от 

1965г.   

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието единична местно 

97 
Антично селище - 3км северно, 

м."Манастира" (Поляните) с. Правдино     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.    археологически единична местно 

98 
Църква "Св. Арх. Михаил" с. Поляна       

списък от 

27.04.1979г художествен единична   

99 
Антично /римско/ селище - 1км 

югозападно, м."Вълкова чешма" с. Първенец     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

100 
Късноантчно селище - 2км 

източно, м."Черковище" с. Първенец     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

101 

Антично /римско/ и 

средновековно селище - 2.5км 

източно, м."Бахчевановия койнак" с. Първенец     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

102 
Антично /римско/ селище - 3км 

източно, м."Кутела" с. Първенец     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

103 

Църква "Св. Георги" с. Първенец       

писмо №725 от 

03.01.1974г 

художествен единична   

списък от 

27.04.1979г 

104 
Антично /римско/ селище - 1.5км 

югозападно, м."Чиплоджа" с. Саранско     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

105 Къща на Тодор Донев (на 

наследници на Тодор Донев) с. Саранско 28 VII-137   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

106 Къща на Манол Златанов (на Гина 

Миткова Манолова) с. Саранско 23 I-127   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

107 
Къща и хамбар на Иван Недев 

Манолов  с. Саранско 15 VII-90   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   

108 
Къща на Недьо Петров Стоянов  с. Саранско 15 VI-89   

писмо №331 от 

28.01.1982г 

архитектурно-

строителен единична   
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109 Къща на Кабакови 

свалена гр. Стралджа 50 XII-698 

ДВ бр.58 от 

1970г.   исторически единична за сведение 

110 

Късноантична и средновековна 

крепост - м."Мараша", 7км 

северно гр. Стралджа     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

111 

Антично, средновековно и 

българско селище от турската 

епоха - м."Юрта", 200-300м 

източно гр. Стралджа     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

112 

Църква "Св. Арх. Михаил" гр. Стралджа       

Писмо №725 от 

01.03.1974г 

художествен единична   

Списък от 

27.04.1979г 

113 

Шест склада за зърнени храни от 

1890г до жп гарата гр. Стралджа   

1570, 

1573, 

1574, 

1577, 

1578 и 

1669   

писмо №3840 от 

10.11.1976г 

(писмо №76 от 

08.06.1989г. - за 

уточняване на 

пл.номера) 

архитектурно-

строителен единична   

114 

Сграда на житен склад - 

ул."П.Яворов" №36 

свалена гр. Стралджа 132 

1573, 

1574     

архитектурно-

строителен единична   

115 
Антично /римско/ селище - 4км 

югоизточно, м."Оксана" с. Чарда     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

116 Антично /римско/ селище - южно 

до селото, м."Юрта" с. Чарда     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

117 
Праисторическо селище - 500м 

източно, м."Комсаля" с. Чарда     

ДВ бр.41 от 

21.05.1976г.   археологически единична местно 

118 
Дядо Минковата могила - 

югоизточно с. Чарда     

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 

Регистър на ПК от 

1956г археологически единична национално 

119 
Вачева могила - южно с. Чарда     

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 

Регистър на ПК от 

1956г археологически единична национално 

120 
Гичева могила - източно с. Чарда     

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 

Регистър на ПК от 

1956г археологически единична национално 
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