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А. О С Н О В Е Н   П Л А Н  

 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА 

 

1. Основание за разработване на плана: 

Планът е разработен съгласно  чл. 65, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 9 ал.1 и 

ал.2  от Закона за защита при бедствия Обн. В ДВ бр. 102 от 19.12.2006 г.:   

Плана осигурява организирани и координирани действия за предотвратя-

ване или намаляване на последиците от бедствия, както и за осигуряване на вре-

менното снабдяване с питейна вода, храни и други необходими средства за пре-

живяване на населението от засегнатата територия на община Стралджа. 

 

 

2. Цел на плана: 

- Създаване на организация за поддържане в постоянна готовност на орга-

ните за управление и силите за осъществяване защита на населението, национал-

ното стопанство и околната среда в Община Стралджа. 

   - Осигуряване надеждно ръководство и организация за провеждане на ефектив-

ни защитни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедс-

твия.  
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3. Основни задачи: 

1. Системно и целенасочено обучение на населението за защита и самоза-

щита при евентуални или възникнали бедствия. 

2. Събиране, обработване, обмен и разпространяване на информация за съ-

ществуващите потенциални опасности от възникване на бедствия на територията 

на общината. 

3. Повишаване превантивната работа на ръководителите и работещите в по-

тенциално опасните обекти за недопускане и намаляване на последствията от въз-

никнали аварии. 

          4. Строг контрол от страна на компетентните специализирани органи по 

техническото състояние, спазването на технологичните процеси, съхраняването и 

използването на промишлени отровни вещества, а така също и на хидротехничес-

ките съоръжения. 

          5. Създаване на организация за подготовка на органи за ръководство, сили и 

средства и поддържането им в готовност за провеждане на спасителни и неотлож-

ни аварийно-възстановителни работи. 

          6. Осигуряване и поддържане в готовност на средствата за ранно предуп-

реждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните час-

ти на единната спасителна система и на населението при опасност или възникване 

на бедствие. 

         7. Поддържане в постоянна готовност за използване на индивидуалните и 

колективни средства за защита, съгласно Наредбата за създаване, съхраняване, 

обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на индивидуалните средства за 

защите, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009г. 

          8. Организиране и поддържане на реда, сигурността и опазване на собстве-

ността в засегнатите от бедствия райони. 

9.  Строго спазване на националното законодателство. 
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  4. Връзка с другите планове. 

 - При разработването на Плана за защита при бедствия на община Стралджа 

са включени, като неразделна част, задачите, анализите, оценките и изводите  от 

прогнозите за различните бедствия залегнали в плановете за защита при бедствия  

на обектите от националното стопанство. 

 -  В плана са залегнали анализите, оценките и изводите от прогнозите за ве-

роятната обстановка, която би се създала при различните видове бедствия  на те-

риторията на общината, залегнали в плана за провеждането на СНАВР 

 

  5. Въвеждане на  плана в действие: 

Този план урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на на-

селението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. 

Разработването е извършено на базата на анализи, оценки и експертизи от 

вероятната прогноза за възможните бедствия на територията на Община Страл-

джа. 

 

 При възникване на бедствие на територията на общината кметът въ-

вежда със заповед в изпълнение общински план за защита при бедствия. 

 Бедствено положение за цялата или за част от територията на община-

та се обявява със заповед от кмета на общината, като копие от заповедта незабав-

но се изпраща на областния управител и на министъра на министъра на вътреш-

ните работи съгласно,  чл. 49, ал.1 и 2 от Закона за защита при бедствия     ( Обн. В 

ДВ бр. 102 от 19.12.2006 г. ) 

 След привеждането  в готовност за работа се докладва незабавно до 

областния управител. Организира се своевременно събиране и обобщаване на ин-

формацията за възникналите бедствия, мерките за ликвидирането им, за действия-

та на органите за управление и формированията, като обобщената информация се 

подава от дежурните длъжностни лица по установения ред. 

          4. Населението се оповестява за възникналите бедствия по решение на Кме-

та на общината, чрез дежурните длъжностни лица по установените сигнали на 

ПБЗН. 
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          5. За нуждите на управлението служи съобщителната система на общинско 

ниво и ведомствените свързочни системи. 

 6. Органите на ЕСС които ръководят провеждането на спасителни работи, 

осигуряват спазването на нормативните актове и запазване на здравето и живота 

на населението и личния състав, участващ в НАВР. 

 

  

ІІІ. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ 

1. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях 

върху населението, националното стопанство / икономиката /, инфра-

структурата и околната среда. 

Бедствията са непрекъсната потенциална заплаха за живота и здравето на 

хората. При своето проявление те вземат човешки жертви, разрушават населени 

места или комуникациите в тях, замърсяват околната среда и нанасят огромни ще-

ти на националното стопанство. 

Характерни за общината бедствия  са земетресения, наводнения, снегона-

вявания и обледявания, горски и полски пожари, промишлени аварии, свързани с 

изхвърлянето в атмосферата, почвата и водите на големи количества токсични 

вещества, катастрофи с превозни средства, транспортиращи промишлени отровни 

вещества или леснозапалими течности. Негативно въздействие върху населението 

и националното стопанство от общината ще окаже и вероятна радиационна ава-

рия, а така също и трансгранично радиоактивно и техногенно замърсяване. 

1.1 Земетресение: 

        Това е сеизмично явление, свързано с движение на възникнали размествания 

или разкъсвания в земните недра, вследствие съществуващите напрежения. 

     Територията на общината попада към Средногорския район в Маришко – Тун-

джанската зона. Очертаните два района с осеви линии на разломите Казанлък – 

Сливен и с. Баня – гр. Котел с дължина 50 – 100 км. пораждат вероятност от въз-

никване 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 (План за 

действие при земетресение). 

    При земетресение с магнитуд 6 – 7,5 по Рихтер ще се създаде сложна обстанов-

ка, характеризираща се със значителни повреди и разрушаване на съоръжения и 

сгради, поява на пукнатини в почвата, свличане и срутване на земни пластове, ма-

сова 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 тра-

фопостовете – ниско и високо напрежение. Нарушена ще бъде и целостта на во-
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допроводната мрежа от разрушаване на помпени станции, водопроводните и во-

доподаващите съоръжения. 

     Ще възникнат сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите и мостовете 

и нарушения по транспортно-комуникационната система на областта. 

    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 – Шпонхо-

йер – 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.  

 

         1.2 Наводнение: 

    Катастрофално наводнение е това, при което водният стълб е повече от 1 метър. 

    Ще се наложи извеждането в кратки срокове на населението от заливните зони. 

      В резултат на наводнението ще се получи нарушение на транспортния график, 

прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, част от ел. помпите и 

трафопостовете ще бъдат наводнени, което допълнително ще усложни провежда-

нето на НАВР. 

     При рязко снеготопене, обилни валежи или аварии на хидросъоръженията е 

възможно наводняване на част от населени места, стопански обекти, земеделски 

площи, пътища и други. (План за действие при възникване на наводнения). 

 

 

 1.3. Снегонавявания и обледявания: 

     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 което се затруднява движението по уличната и пътна мрежа, създава се 

сложна зимна обстановка (План за действие при снегонавявания и обледявания). 

          При температура на въздуха между 00 С и минус 20 С до минус 40 С и ско-

рост на вятъра до 3 – 5 m/s. се създават условия за обледяване. При масово обле-

деняване 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 про-

дукция. 

 

 

         1.4. Засушавания, градушки, гръмотевични и ветрови бури: 
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     През последните години рязко се засилва тенденцията към продължи-

телни засушавания, в резултат на което пресъхват естествени водоизточници, 

причиняват се загуби в селското стопанство и се увеличава вероятността от въз-

никване на полски и горски пожари. Особено опасни са засушаванията, придру-

жени със силни ветрови бури. Прашните бури, известни като “смерч”, са трудно 

предсказуеми и нанасят значителни материални щети на собствеността, горските 

масиви и населението. 

   Големи щети ежегодно нанасят градушките, предизвикани от пролетната 

и лятната атмосферна неустойчивост, породена от смесването на прегрети и сухи 

с по-влажни и хладни въздушни маси със средиземноморски или атлантически 

произход. За   общината това явление се наблюдава главно през месеците юни, 

юли и август.  

 

    1.5. Пожари: 

     Пожарът е процес на горене, който не удовлетворява обществени и лични пот-

ребности. Най-често възниква в резултат на целенасочена човешка дейност, сред-

ства за производство или при определени външни условия. Неговите опасни фак-

тори – температурното и токсично въздействие върху човека, разрушаването на 

конструкцията на сградите и съоръженията, унищожаването на селскостопанската 

продукция и горите, имат отрицателни икономически и социални последствия. 

Пожарите се делят на единични и непрекъснати (масови). 

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 ма-

териали; 

 По газопреносната мрежа; 

    - При невнимание или умишлено в полски и горски масиви (План за 

действие при масови горски и полски пожар) 
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1.6.Промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични ве-

щества: 

                 Във фирми, използващи или съхраняващи промишлени отровни 

вещества и леснозапалими течности. 

Характерът на промишлената дейност на част от фирмите в общината, из-

ползваните от тях технологии и високата степен на амортизация на оборудването 

създават предпоставки за възникване на аварийни ситуации. В резултат на това ще 

се получат огнища на химическо заразяване с амоняк, хлор, хексан, пропан, бутан 

и други (План за действие при възникване на промишлени аварии, свързани с от-

деляне на токсични вещества). 

 

    При транспортни катастрофи. 

Възможно е възникването на химическо заразяване при катастрофи на ж.п. 

композиции или отделни автоцистерни, транспортиращи хлор, амоняк, петролни 

деривати, разтворители, киселини, основи и други по основните железопътни и 

пътни артерии в общината като автомагистрала „Тракия”,републикански първок-

ласен път 1-7.6 и 1-7.  

 

1.7. Радиационна авария: 

При радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй”: 

При обща авария в АЕЦ в зависимост от метеорологичната обстановка 

е възможно радиоактивният облак да достигне и обхване територията на община-

та. 

В зависимост от вида и количеството на отделените радиоактивни про-

дукти на ядреното делене, радиоактивното замърсяване може да продължи неоп-

ределено време. Ще бъде повишен радиоактивният фон и повърхностната замър-

сеност на селскостопанската продукция, фуражите и водите. 

Складовете за съхраняването на хранителната и селскостопанска продук-

ция в общината не са пригодени за осигуряване на ефективна противорадиацион-

на защита. 

Населението не е осигурено  с колективни средства за защита – ПРУ и скрива-

лища. 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 проти-

вогази, 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 ре-

зултат от авария в АЕЦ, намиращи се на територията на Европа. Най-близо до 

нашата територия е АЕЦ “Черна вода” – Румъния. Потенциално опасни са центра-
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лите, намиращи се на територията на Украйна, Русия – европейската част, а така 

също и в останалите европейски държави, където има такива. От типа на реакто-

рите “водно – воден” или графитов, може да се правят изводи за характера на 

евентуалната авария. 

 

 

В обектите, работещи с източници на йонизиращи лъчения, при катаст-

рофа, 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 (План за организиране защита на населението и нацио-

налното стопанство при радиационна авария). 

 

1.8. Биологично заразяване на хора, животни и растения. 

Съществуващите производствено-икономически условия и структура на 

селското стопанство, географското разположение на общината, влошената меж-

дународна 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 установя-

ване 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 пло-

щи. 

Размерите на огнището на биологично заразяване зависят от биологичните 

агенти, техните количества и методите на приложение, от плътността на населе-

ните места, от наличието на възприемчиви животни и растения, от метеорологич-

ните условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на появяване-

то им.   

  

   1.9. Инциденти с невзривени боеприпаси: 
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На територията на общината съществува вероятност от наличието на не-

установени по количество и месторазположение невзривени авиационни, артиле-

рийски и стрелкови боеприпаси. Значителна част са запазили бойните си възмож-

ности 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 за-

губи. 

 

 1.10. Терористични действия. 

Тероризмът е политически мотивирана, расово-верска и етническа крими-

нална престъпност, чиито форми се изразяват във взривявания, използване на об-

що опасни средства, наркотрафик, контрабанда на оръжие, търговия с хора, про-

изводство и разпространение на фалшиви пари и други. 

Терористичните действия могат да бъдат извършени по различни начини и 

с различни средства, в следствие на което ще се създаде специфична сложна обс-

тановка: взрив, пожар, наводнение, радиационно, химично или бактериологично 

заразяване и други. 

Извършването на терористичен акт трудно може да се прогнозира, насочен 

е предимно срещу мирното население и обикновено е съпроводен с масова психо-

за и паника (План за провеждане  неотложни аварийно-възстанови-телни рабо-

ти в резултат от терористични действия). 

 

 

 

    2. Определяне на потенциално опасните обекти и критичната 

инфраструктура в общината. 

   2.1. Определяне на значимите критични места и потенциално опасните 

обекти ( инфраструктура, производства) на територията на общината. 

 Критични места:  

Гр. Стралджа, с. Каменец, с. Люлин, с. Първенец,с.Лозенец. 

 

Потенционално опасни обекти: 

 Компресорна станция – с. Лозенец,ЗПТ и предприятия с нисък рисков по-

тенциал Склад за взривни материали с. Каменец и Складова база „Стралджа-

Мараш”на Ривърс-Инвест-ЕООД.  

 

      2.2. Определяне на критичната инфраструктура ( за общината ). 

     Съгласно акуализиран списък на критичната инфраструктура  на община 

Страджа и в изпълнение на Наредба за реда, начина и компетентните органи за 

установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска от 

тях приета с ПМС № 256 от 17.10.2012г.  
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Потенциално опасни язовири: 

- яз. Каменец 1и яз. Каменец  2 с.Каменец, яз. Тамарино 1и яз. Тамарино 2 

с.Тамарино, яз. Каралий с. Недялско, яз.”До село”с.Недялско. 

 

 

 Потенциално опасни сгради:       

 На територията на общината - 55 бр.сгради 

 От тях:  

- в гр. Стралджа – 12 бр. 

- в с. Леярово – 8 бр. 

- в с. Войника – 3 бр. 

- в с. Първенец – 13 бр. 

- в с. Каменец – 9 бр. 

- в с. Тамарино – 10 бр. 

2.3. Категоризация на потенционално опасните обекти  по степен на уязви-

мост, важност и риск за населението. 

      2.4. Карта на общината с уязвимите ( критичните ) места, критичната 

инфраструктура и потенциално опасни обекти ( включително зоните им за 

аварийно планиране 

3.Изводи от анализа на възможните бедствия. 

       1. Територията на общината може да попадне под въздействието на разнооб-

разни бедствия , които в различна степен ще окажат влияние върху нея. 

      2. Ще бъдат преустановени в различна степен електро, водо, газо и топлоснаб-

дяването за населението и обектите от националното стопанство. 

              3. Ще се наруши нормалната пропускателна способност на пътна мрежа и 

единствената железопътната линия София - Бургас.  

             4.  Голяма част от селищата ще се окажат изолирани и осигуряването им 

със стоки от първа необходимост ще бъде затруднено. 

             5. Около 1/4 от населението на общината и 1/2 от обектите от национал-

ното стопанство са застрашени от наводнение. 

             6. Населението не е осигурено  с колективни средства за защита.  Изграде-

ните ПРУ в жилищните квартали са разграбени, разхерметизирани и няма да мо-

гат да изпълнят предназначението си. 

              7. Населението не познава в пълен обем природата на отделните бедствия 

и начините за защита и самозащита от тях. 

                8. В общината липсва специализирана техника (автокранове с товаропо-

демност над 20 тона, автоцистерни със засмукващи помпи за абразивни течности, 

техника за евакуация на хора от високи сгради и други), която да се използва при 
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локализиране или ликвидиране на възникнали критични ситуации. 

 

 

 

4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
Географско местоположение и достъпност 

Община Стралджа се намира в Югоиз-

точна България, Област Ямбол. Общин-

ският център – гр. Стралджа – е разпо-

ложен е на 23 км западно от Карнобат, 

на около 30 км източно от Сливен и на 

23 км североизточно от областния цен-

тър Ямбол и на 80 км западно от центъ-

ра на Югоизточен регион, в източната 

част на Горнотракийската низина в 

Тунджанската хълмиста подобласт. 

Землището на града е с големина 79,305 

км2. Общините, с които граничи са Ко-

тел, Сунгурларе, Карнобат, Средец, Бо-

лярово, Тунджа и Сливен. Общината се 

разпростира на  676,3 км2 и съставлява 

20,2% от територията на Ямболска об-

ласт, което я нарежда на трето място по 

площ в рамките на областта. 

Община Стралджа се намира относи-

телно встрани от крупни индустриални агломерации. Тази даденост, както и ре-

дица други фактори, предопределят приоритетно развитие на селското стопанст-

во. 

 
Геоложка характеристика и релеф 

Територията на общината се характеризира с разнообразен релеф, от равнинен и 

хълмист до полупланински. Средната надморска височина е 205 м. 

Общината не се отличава с богати залежи на полезни изкопаеми. На територията 

й има находища на бяла глина, която се използва за производство на керамични 

изделия и залежи на варовик с добри експлоатационни качества за производство 

на хидратна вар, необходима за металолеенето. 
Климат 

Община Стралджа попада в обхвата на север от Тунджанската климатична по-

добласт, която има преходно-континентален климат и се определя като една най-

топлите в страната. Средногодишната температура е 12ºС, като средните януарски 

са 0,6-1,2ºС, а средните юлски 22,5-23ºС. Тези климатични характеристики не 

Фиг. 1. Община Стралджа в простран-
ството 
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позволяват трайното задържане на снежна покривка. Количеството на валежите е 

в интервала 530-540 мм/м2. 

Преобладаващите ветрове са от север, североизток и северозапад. Общината не 

попада в активна сеизмична зона. 
Води 

Водните богатства на общината са изразени от преминаващите реки Мочурица и 

Мараш, която се влива в първата. Тези реки се характеризират със снежно-

дъждовен режим, есенно-зимно пълноводие и рязко изразен февруарски макси-

мум. Поради ниските си брегове и слаб наклон р. Мочурица често излиза извън 

коритото си по време на пролетното пълноводие. В общината има наличие на ми-

нерални води, с температура на водата от 18ºС до 78ºС, които помагат при леку-

ването на кожни заболявания. Подпочвените води са предимно грунтови. 
Почви 

Почвеното разнообразие в Община Стралджа е изключително голямо и обхваща 

почти всички генетични типове и подтипове. Общината попада в среднобългарс-

ката подзона с канелено-горски почви и черноземни смолници и в южнобългарс-

ката подзона с канелено-горски почви. Това благоприятства отглеждането на раз-

лични видове земеделски култури - пшеница, царевица, домати, пипер, ориентал-

ски и едролистен тютюн, слънчоглед, цвекло, соя, люцерна. 

1.1.НАСЕЛЕНИЕ, СЕЛИЩА И ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Население 

Динамиката на населението в община Стралджа не се различава от националните 

тенденции. Населението на община Стралджа намалява устойчиво след 1946 го-

дина. Според резултатите от Преброяването през 2011 г., в общината живеят 

12 781 души – с 19,25% по-малко спрямо преброяването през 2001 г. След 2007 

година, в общината се наблюдава ясно изразен отрицателен естествен прираст, ка-

то за 2012 г. неговата стойност достига -9,5‰, стойност много по-неблагоприятна 

от областното (-6,5‰) и националното (-5,2‰) ниво. 
Селища 

Селищната структура на Стралджа е представена от един град – Стралджа и 21 

села, по-голямата част разположени южно от него. По-голямата част от населени-

ето е съсредоточено именно в селата – 55,4% според данните от последното преб-

рояване на населението (2011 г.). Автомагистрала „Тракия“ е основният делител 

на територията на общината, който ще оказва влияние върху развитието на сели-

ща. 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. Тези характеристики създават пред-

поставки за развитие на логистични и складови дейности, свързани с транспорта и 

земеделието. 
Икономическа характеристика 

Местоположението на община Стралджа, климатичните фактори, почвените ха-

рактеристики и обширните земеделски площи я правят подходяща за отглеждане 
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на зърнени и технически култури. Наред с тях може да се развива животновъдст-

вото, което да допълва първичния сектор. 

Индустриалният сектор генерира почти толкова приходи, колкото и аграрния, 

като по-голямата част от тях се дължат на преработващата промишленост. Секто-

рът на услугите се характеризира с постоянство на броя на предприятията, които 

го представляват, но в същото време има потенциал за развитие, ако бъде насър-

чена местната предприемаческа култура. 

 

 

 

 

4.1.1.АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ 

     4.1.2.АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. СТРАЛДЖА 

 

Ръководството на общината се осъществява от избран на местни избори Общин-

ски съвет, Председател на общинския съвет, избран от общинския съвет, Кмет на 

общината, избран мажоритарно от местната общност, кметове на кметства, избра-

ни мажоритарно от жителите на кметството, кметски наместници, назначени от 

кмета на общината, заместник кметове и секретар. 
Административна структура 

Структурата на община Стралджа е подробно описана в актуален Устройствен 

правилник. Тя отговаря на функциите, които са характерни за една общинска ад-

министрация и покрива всички основни отговорности, присъщи на тази институ-

ция.  

Видът на организационната структура на община Стралджа е от функционален 

тип с ясно описани йерархични връзки, права и задължения. Тя не предполага де-

легиране на права и отговорности извън ръководните длъжности на кмет, замест-

ник-кметове и секретар. Поради малката си численост, функционалният тип не 

възпрепятства развитието на проектни дейности. Структурата на общинската ад-

министрация е опростена и ясно дефинирана. Най-общо функциите са разделени в 

два големи клона: социално-икономически и устройствени; инженерни и техни-

чески. Тази структура позволява бъдещо развитие основно в две направления:  

Привличане на краткосрочна външна експертиза по трудови правоотношения 

чрез създаването на звена за управление на проекти;  

Дългосрочно разширение на структурата, чрез разделяне на хуманитарните и 

икономически дейности от дейностите по стратегическо планиране и управление 

на проекти. 

1.1.3.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на 

принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производство-

то по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно 
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за физическите и юридическите лица административно обслужване.  

 

 

4.1.4.МЯСТО И РОЛЯ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В ОБЛАСТТА 

Община Стралджа има скромна роля в областното развитие. Тя концентрира по-

малко от 10% от общото население и по-малко от 10% от произведената продук-

ция. 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 стой-

ността на ДМА, които са почти 38%. В същото време в общината се намират 

13,67% от безработното население в областта, по данни от последното преброява-

не. Наред с високия коефициент на безработица /табл. 1/, може да се направи из-

вода, че в бъдеще трябва да се предприемат сериозни мерки, за да се стимулира 

заетостта в Стралджа. 

 

 

 

 

 

 

Таблица1 

 За общината 
Дял от областта 

(%) 
Общо за областта 

Територия (км2) 676.29 km² 20,28 3 335.5 km² 

Население (2011г., НСИ) 12 701 9,77 130 056 

Гъстота на населението (д./км2) 18,78 д./km² - 39,4 д./km² 

Степен на образование – висше (д., НСИ) 706 4,09 17 256 

Степен на образование – средно (д., НСИ) 3 413 6,75 50 554 

Безработни (д., НСИ) 1 506 13,67 11 020 

Икономически активни лица (д., НСИ) 4328 7,76 55 779 

Коефициент на безработица (%) 34,8 - 19,76 

Произведена продукция (хил. лв.) 91 293 7,03 1 298 762 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) 96 260  4,49 2 145 943 

Източник: НСИ, ТСБ-Ямбол 

 

 

 

 

 

 

 



16. 

 

 

 

Табл.  1. Списък на културните ценности в община Стралджа 

 

Име на КЦ Вид Местоположение 

Църква „Възнесение господне“ Архитектурно-художествен паметник с. Люлин 

Църква „Рождество Богородично“ Архитектурно-художествен паметник с. Маленово 

Църква „Св. Архангел Михаил” Архитектурно-художествен паметник с. Поляна 

Църква „Св. Архангел Михаил” Архитектурно-художествен паметник гр. Стралджа 

Църква „Св. Георги“ Архитектурно-художествен паметник с. Каменец 

Църква „Св. Георги” Архитектурно-художествен паметник с. Първенец 

Църква „Св. Димитър“ Архитектурно-художествен паметник с. Александрово 

Църква „Св. Димитър“ Архитектурно-художествен паметник с. Зимница 

Църква „Св. Димитър“ Архитектурно-художествен паметник с. Иречеково 

Църква „Св. Петка“ Архитектурно-художествен паметник с. Палаузово 

Църква „Св. Троица“ Архитектурно-художествен паметник с. Недялско 

   

 

 

 

 

 

 

 
Табл.  3. Читалища в община Стралджа 

№ Наименование 
Седалище и ад-

рес 
Председател 

 

1. НЧ ” ПРОСВЕТА – 

1892” 
гр. Стралджа Нели Тончева Кавалджиева 

2. НЧ „СЪГЛАСИЕ – 1924”  с. Александ-

рово 
Стойко Иванов Георгиев 

3. НЧ „СЪГЛАСИЕ – 2009”  с. Атолово Христо Ангелов Петров 

4. НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 

1942”  
с. Богорово Минка Станчева Иванова 

5. НЧ „ПРОСВЕТА – 1928”  с. Воденича-

не 
Йорданка Иванова Минко-

ва 

6. НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – с. Войника Жеко Димов Жеков 
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1928”  

7. НЧ „ИЗГРЕВ – 1958”  с. Джинот Юлия Атанасова Маджаро-

ва 

8. НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 

1926”  
с. Зимница Елка Георгиева Пейчева 

9. НЧ „ПРОСВЕТА – 1927”  с. Иречеково Кина Иванова Козикова 

1

0. 
НЧ „ПРОФ. А. 

ЗЛАТАРОВ – 1927”  
с. Каменец Андон Алексиев Георгиев 

1

1. 
НЧ „СВЕТЛИНА – 1928”  с. Лозенец Христо Стамов Христов 

1

2. 
НЧ „ПРОСВЕТА – 1928” с. Люлин Иванка Дичева Гочева 

1

3. 
НЧ „ПРОБУДА – 1997”  с. Маленово Елена Генчева Стоянова 

1

4. 
НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1899”  с. Недялско Гергана Димитрова Еману-

илова 

1

5. 
НЧ „ПЕНЬО ЕНЧЕВ – 

1929”  
с. Палаузово Росен Иванов Русев 

1

6. 
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 

1922”  
с. Поляна Донка Златева Канева 

1

7. 
НЧ „А. Константинов – 

1928”  
с. Правдино Каля Михалева Атанасова 

1

8. 
НЧ „ПРОСВЕТА – 1908”  с. Първенец Йонка Грозданова  Митева 

1

9. 
НЧ „ИЗГРЕВ – 1929”  с. Саранско Румен Дойчев Димов 

2

0. 
НЧ „СВЕТЛИНА – 1932”  с. Тамарино Недялка Владева Илиева 

2

1. 
НЧ „ПРОБУДА – 1934”  с. Чарда  

 

 
Източник: община Стралджа 
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4.1.5.ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 

За описанието на функционалната структура на община Стралджа е използвана 

картографската и информационна основа на CORINE Land Cover, програма на Ев-

ропейската агенция по околна среда. 
Табл.  4. Видове територии в община Стралджа според тяхната функция 

Вид територия* 

2000 г.  2006 г. 

площ /ха/ дял /%/ площ /ха/ дял /%/ 

Антропогенно натоварване /урбанизирани и промишлени терито-

рии/ 
2921,36 4,32% 2962,00 4,38% 

Населени места с плътно застрояване 2599,95 3,84% 2604,29 3,85% 

Индустриални или търговски обекти 220,18 0,33% 243,42 0,36% 

Пътно-шосейна и железопътна мрежа, и прилежащата им земя 31,26 0,05% 31,26 0,05% 

Кариери и открити рудници 69,96 0,10% 83,03 0,12% 

Земеделски земи 52143,56 77,10% 52207,22 77,19% 

Ненапоявана обработваема земя 41678,50 61,62% 41982,79 62,07% 

Оризища 42,98 0,06% 47,28 0,07% 

Лозя 1859,67 2,75% 1963,17 2,90% 

Овощни и ягодови насаждения 272,98 0,40% 199,32 0,29% 

Пасища 3772,88 5,58% 3394,16 5,02% 

Комплекси от раздробени земеделски земи 77,04 0,11% 77,03 0,11% 

Земеделски земи със значителни участъци естествена растителност 4439,51 6,56% 4543,47 6,72% 

Горски земи 12373,42 18,29% 12322,62 18,22% 

Широколистни гори 5295,56 7,83% 5676,65 8,39% 

Иглолистни гори 540,07 0,80% 455,76 0,67% 

Смесени гори 628,25 0,93% 646,77 0,96% 

Естествени тревни площи 2174,48 3,22% 2018,21 2,98% 

Преходна дървесно-храстова растителност 3735,06 5,52% 3525,23 5,21% 

Мочурища и заблатени територии 57,92 0,09% 57,92 0,09% 

Водни площи 138,82 0,21% 85,31 0,13% 

Общо 67635,08 100,00% 67635,08 100,00% 

*За подготвянето на баланса на територията е използвана картографската 

основа на CORINE Land Cover. Параметрите на картната основа от CORINE /М 

1: 100 000/ не позволяват отчитането и измерването на водните площи и тече-

ния – причина за отсъствието на част от тях в настоящия баланс. 

Площта на общината е съизмерима с останалите общини в областта, изключвай-

ки Ямбол. Отличава се с големия дял земеделски земи, който се увеличава незна-

чително и достига до 77,19% през 2006 година (77,10% в 2000 година). В същото 

време обаче малка част от тях имат изградени иригационни съоръжения, които да 

оптимизират поливните процеси на отглежданите култури. 

Урбанизираните територии съставляват едва 4,38%, което, заедно с добре изгра-

дената транспортна инфраструктура и в съчетание с културните забележителнос-
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ти, позволяват развитието на селски, познавателен и еко туризъм, щадящ околната 

среда. 

Горските земи са доминирани от широколистни видове, чиито дял се увеличава 

през 2006 година, спрямо 2000 година. За сметка на това естествените тревни 

площи, които са подходящи за паша, в същия период намаляват. 

 

 

Подробна информация за общата територия, селскостопанския фонд и горския 

фонд, по населени места е поместена в следващата таблица /табл. 4/. 

Фиг. 2. Функционална структура на територията на община Стралджа 
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Табл.  5. Разпределение на общата територия по землища. 

№ 

по 

ред 

Землище Площ на зем-

лището /дка/ 

Селскостопански фонд /дка/ Горски 

фонд 

/дка/ 
общо в т.ч. 

ниви 

в т.ч. ли-

вади 

в т.ч. трайни 

насъждения 

1 Стралджа 79051 57089 45002 6881 5206 13803 

2 Александрово 37317 26076 18737 7037 302 8128 

3 Атолово 10455 8789 4943 3846 0 0 

4 Богорово 12088 10729 8871 1750 108 0 

5 Воденичане 32872 28817 19170 7736 1911 0 

6 Войника 41182 27990 25300 2670 20 9311 

7 Джинот 16062 13714 12171 1356 187 0 

8 Зимница 45501 37162 32005 2737 2420 3009 

9 Иречеково 46607 33141 24988 3680 4473 8271 

10 Каменец 31546 22215 18612 2476 1127 6007 

11 Леярово 17872 12474 9627 2699 148 3779 

12 Лозенец 28738 17891 13122 2025 2744 7683 

13 Люлин 23178 13744 12848 633 264 6905 

14 Маленово 34874 29350 24331 4710 309 2234 

15 Недялско 44360 38687 31533 3821 3333 1351 

16 Палаузово 27526 22566 18492 3113 961 1603 

17 Поляна 43750 30612 19232 10420 960 8263 

18 Правдино 24384 18222 15127 3019 76 3808 

19 Първенец 31586 24388 20742 2721 925 4767 

20 Саранско 12982 10955 9987 947 20 85 

21 Тамарино 21286 15798 14799 905 94 573 

22 Чарда 13069 11563 9158 2059 346 0 

  Общо: 676286 511972 408797 77241 25934 89580 

Източник: община Стралджа 

* Разминаването в стойностите на териториите между CORINE Land Cover и дан-

ните на общината се дължи на различните мащаби, при които се изчисляват ба-

лансите. За по-достоверни следва да се имат предвид общинските данни. 
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5.СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

     5.1.ДИНАМИКА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

Сравнителният анализ на ключовите икономически тенденции в периода 2008-

2012 г. показват стабилен ръст на общинската икономика. Само за период от 5 го-

дини почти всички показатели бележат растеж от над 50%.  

Данните за броя на нефинансовите предприятия показват ръст от 37%, което в 

абсолютни стойности представлява възникването на нови 102 фирми или на 20 

нови фирми средногодишно. Стойността на ДМА също се увеличава отчетливо – с 

над 171 % за разглеждания период, което показва реализираните значителни ин-

вестиции в наличните предприятия и особено в селското стопанство. За разглеж-

дания период над 50% е нараснала стойността на произведената продукция, на 

приходите от икономическите дейности, както и на нетните приходи от продажби.  

За разглеждания период броят на заетите лица е нараснал едва с 2,58%, което не 

може да компенсира високото ниво на безработица в общината. Общият брой на 

заетите лица, включващи наети и самонаети, през 2012 година е 1 354, от които 

44% са заети в аграрния сектор, 27% - индустриалния и 29% - в този на услугите. 

Разходите за възнаграждения бележат ръст с 28,26%, но това отново е недоста-

тъчно да компенсира разликите в работната заплата между националното и об-

щинско ниво – между 2007 и 2012 година тя е достигнала до почти 45%, спрямо 

38% за 2007 година. 

 

 
Фиг. А. 1. . Динамика на общинската икономика в периода 2008-2012 година 

Източник: по данни на ТСБ-Ямбол 

5.2.РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

Икономиката на община Стралджа може да се характеризира като набор от ико-

номически дейности, които обособяват традиционния за общината аграрен сек-

тор, развиващия се сектор индустрия и стабилния сектор на услугите.  

От наличните данни за 2012 година, на територията на община Стралджа са фун-
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кционирали 376 нефинансови предприятия, което означава, че на 1 000 души от 

населението се падат по 30. Стойностите на този показател са далеч от средните за 

страната и областта, съответно 50 бр./1 000 д. и 43 бр./1 000 д. (за 2011 година).  

Разпределението на предприятията по основните икономически сектори за 2012 

година е както следва: аграрен сектор с 29% от всички нефинансови предприятия, 

индустриален сектор – 16%; и сектора на услугите – 55%. Традиционно на индус-

триалния сектор принадлежат сравнително малко на брой предприятия, но в съ-

щото време те генерират и най-много приходи, респ. оказват голямо влияние вър-

ху местната икономика. Делът на предприятията в аграрния сектор, наред с висо-

кия дял на ДМА в същия сектор, потвърждават, че община Стралджа разполага с 

отлични условия за земеделие и животновъдство, които в бъдеще биха могли да 

увеличават своята роля в местната икономика. Това се потвърждава и от проведе-

ните анкетни проучвания сред кметовете и кметските наместници в селата, които 

посочват като основен приоритет именно тези два отрасъла в сектора. 

 
Фиг. А. 2. Разпределение на предприятията по икономически сектори 

Източник: по данни на ТСБ-Ямбол 

Разпределението на предприятията според броя на заетите в тях (микро до 9 зае-

ти; малки от 10 до 49 заети; средни от 50 до 249 заети и големи над 250 заети) по-

казва, че най-голям е броят на предприятията, които имат до 9 човека персонал. 

През 2012 година те са осигурили работни места за 613 човека. В община Страл-

джа малките и средните предприятия са незначителен брой, но в същото време те 

създават значителен брой работни места, което ги прави особено важни в социал-

ното и икономическото развитие на общината. 
Развитие на аграрния сектор 

Резултатите от икономическата криза оказват пряко влияние върху развитието на 

аграрния сектор в община Стралджа. В наблюдавания период 2008-2012 година се 

наблюдава рязък спад на всички показатели към 2009 година. След това започва 

постепенното му възстановяване, като за 2012 година дори броят на заетите лица 

в сектора надминава нивата от преди кризата.  

Произведената продукция бележи устойчив темп на растеж и в края на разглеж-

дания период надминава 45 000 000 лв. В същото време се увеличават и генерира-

ните приходи от дейностите в сектора. ДМА бележат по-бавен ръст, но въпреки 

това през 2012 година надминават нивото от 2008 година и достигат 31 433 000 

лв. (спрямо 29 017 000 лв. през 2008 година). 

Основните земеделски култури са: пшеница, ечемик, тритикале, рапица и слън-

чоглед. Положителна черта е, че през годините, площите, които за засети с тях 

постепенно се увеличават. Единствено изключение прави 2013 година, където по-
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соката на развитие се обръща. Традиционно с пшеница за засети най-обширни те-

ритории от земеделските в общината. 

Плавно се увеличава общият добив от обработваемите земи, който продължава 

да расте дори и при цялостното намаление на площта, засята със селскостопански 

култури през 2013 година. 

Прави впечатление, че в периода 2007-2010 година съществува голяма динамика 

в броя на регистрираните земеделски производители в общината, като техният 

брой драстично намалява в края му. Това може да се дължи на окрупняването на 

земята и нейното по-рационално използване след 2010 г. 
Развитие на сектор „Индустрия” 

Това е секторът, които има най-малък дял предприятия, но същевременно оказва 

значително влияние върху икономиката на община Стралджа. В периода 2008-

2010 година броят на заетите в отрасъла бележи най-голям спад. На следващата 

година (2011) се отчита един значителен ръст на приходите от дейността и произ-

ведената продукция, които се задържат на постоянно ниво през 2012 година. От 

друга страна, стойността на ДМА се увеличава с бързи темпове, като само за 2012 

година спрямо предходната има ръст от 52%. Това показва значителни инвести-

ции в сектора, които следва да оказват дълготраен положителен ефект на местната 

икономика. 
Развитие на сектор „услуги” 

За наблюдавания период – 2008-2012 година – се наблюдава известен ръст на 

фирмите, опериращи в сектора, като той е до 2010 година. В периода 2010-2012 

година броят на предприятията остава непроменен. Задържането на броя им (206 

бр.) показва нереализиран потенциал, с оглед преминаващата през общината ав-

томагистрала и други главни пътни и жп направления. Ниският дял на разпреде-

лението на фирмите в сектора от общите за общината – едва 55% потвърждава не-

оптималното развитие на сектора. 

Броят на лицата, заети в сферата на услугите, е малък, като се наблюдава тревож-

ната тенденция за постепенното им намаляване. Проследен в динамика, този пока-

зател през 2012 година е на ниво близко до това по време на икономическата кри-

за. Неблагоприятна тенденция се наблюдава и при генерираните проходи от дей-

ността, които, след достигане на своя максимум през 2011 г., значително намаля-

ват през следващата. 

5.3.ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА 

Производителността на труда е един от компонентите на конкурентоспособност-

та, който може да се определи чрез съотношението между произведената продук-

ция и броя на заетите. През 2008 година общата икономика на общината създава 

продукция със стойност 64 555 000 лв. Като в нея са били заети 1 320 лица, докато 

през 2012 година тя е 97 775 000 лв. С 1 354 заети /според данните на НСИ/. В на-

чалото на разглеждания период, един зает произвежда продукция за 49 хил. лв., 

докато през 2012 година този показател вече е 72 хил. лв. или в процентно изра-

жение средната стойност на произведената продукция от един зает е нараснала с 

близо 47%. Докато след 2009 година производителността на труда постоянно на-



24. 

раства в аграрния и индустриалния сектори, то в последната година се наблюдава 

спад в този на услугите. 

      6. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

От 1946 година до последното преброяване на населението през 2011 година жи-

телите на община Стралджа намаляват от 32 445 до 12 781 души. Налице е тен-

денция за намаляване броя на жителите на селата от 1946 година, както и намаля-

ване на градското население от 1992 до 2011 година. 

 
Фиг. А. 3. Население на община Стралджа (1934-2011 година) 

Източник: НСИ – Преброяване на населението (1934-2011 година) 

В град Стралджа и село Лозенец се наблюдава превес на 0-14 годишните над 

65+ годишните, докато всички останали населени места са с противоположни по-

казания. 

Ниски са показателите на коефициента на образованост (хора с висше и 

средно образование спрямо цялото население) във всички населени места. Най-

добри са образователните характеристики на населението в град Стралджа, селата 

Зимница, Воденичане, Недялско, Първенец, Правдино и Каменец. 

Наблюдават се следните концентрации на ромски етнически групи: 

 Над 40% в село Лозенец; 

 От 20 до 40% в град Стралджа, селата Атолово, Зимница и Алек-

сандрово; 

 От 5 до 20% в селата Воденичане, Джинот, Палаузово, Иречеково, 

Недялско, Тамарино и Каменец; 

Концентрация на турски етнически групи им в селата Саранско и Палаузово. 

В общината няма болница или медицински център, а медицински лица няма 

в селата Лозенец, Атолово, Палаузово, Маленово, Богорово, Люлин Първенец, 

Правдино и Леярово; 

Образователните обекти има в град Стралджа (ясла и детски градини, СОУ, 

ОУ, СПИ), селата Зимница и Войника. 

Социални дейности са развити в град Стралджа, селата Лозенец, Зимница, Во-

деничане, Маленово, Палаузово, Войника и Каменец. 
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Фиг. А. 4. Оценка на социалната сфера и човешките ресурси в община Стралджа 

Източник: НСИ – Преброяване на населението 2011 година; ТСБ – Ямбол; МОН, 

РЗИ – Ямбол, Стратегия  за развитие на социалните услуги в област Ямбол 

(2011-2015 година) 
Проблеми 

▪ Намаляване на населението в общината от 1946 до 2011, както и редуциране на дела 
на селското спрямо градското население от 1975 година; 
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▪ Наблюдава се висока смъртност, която е значително над тази на областно и национал-
но ниво; 

▪ Отрицателен естествен прираст в община с по-големи стойности от тези за област Ям-
бол и България; 

▪ 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; 

▪ Много нисък коефициент на образованост на населението (хора с висше и средно об-
разование от общото население) в общината – показателя е по-нисък с 20% от област-
ното и с 25% от националното ниво; 

▪ Заплаха е нормалното провеждане на учебните занятия в 9-12 клас поради по-големия 
брой на децата в паралелките; 

▪ Недостатъчно здравни кадри (почти 2 пъти по-малко здравни специалисти спрямо об-
ластното и 3 пъти по-малко от националното ниво), липса на здравни заведения, гру-
пови медицински практики и спешна медицинска помощ. Тези характеристики са пред-
поставка и за високата смъртност на населението; 

▪ 7,4% от населението е с увреждания, като над половината от тях е над 60 години, но 
няма начини за превоз и подпомагане или предоставяне възможности за работни усло-
вия; 

▪ Налице е висока икономическа неактивност при всички етнически групи висока и без-
работица при български, турски и особено ромски етнос; 

▪ Наблюдават се плавни темпове на увеличаване на средната годишна работна заплата-
та на наетите по трудово и служебно правоотношение, но и по-ниска средна стойност 
от тези на областно и национално ниво. 

Потенциали 

▪ Потенциално е увеличаване на раждаемостта и запазване на по-високите нива спрямо 
средното за страната и областта на 1 000 души от населението; 

▪ Да се намали смъртността, ако се предостави достъп до болници, медицински центрове 
и медицински лица; 

▪ През 2013 година нивата на механичен прираст са -0.4 на 1 000 души, което е подо-
бряване на обстановката спрямо две години преди това – 2011 (-10.4); 

▪ Възможност за повишаване на образователното равнище поради частично обновените 
образователни заведения и засилване темповете на увеличаване на образователното 
равнище на населението; Тези действия биха довели до разширяване възможностите 
за работа, както в самата община, така и в съседни общини и оползотворяване на бли-
зостта с град Ямбол при наличие на трудова миграция; 

▪ Възможност за предоставяне на широк кръг от социални услуги, чрез който да се подо-
бри живота на уязвими социални групи. 

 
Етническа структура на населението 

От всички самоопределили своя етнос в община Стралджа 77.2% са българи, 

1.9% са турци, 18.8% са роми, 0.5% други, 0.7% не се самоопределят, 0.9% не са 

отговорили на въпроса за етническа принадлежност при последното преброяване 

от 2011 година /Фиг. 30/. Спрямо предходното преброяване от 2001 година в об-

щината се е увеличило ромското население с +6.8%, а намалели са турското /-

0.2%/ и българското /-7.5%/, като дял от общото население /Фиг. 29/. 
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Фиг. 3. Етническа структура на населението в община Стралджа и по административни нива 
(2001-2011 година) 
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Фиг. 4. Етническа структура на населението по населени места в община Стралджа (2011 го-
дина) 

Източник: НСИ – Преброяване на населението 2011 година 
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Ромският етнос е концентриран в селата Тамарино /11.4%/, Воденичане /13.6%/, 

Иречеково /18.2%/, Зимница /20.7%/, Атолово /26.5%/, Александрово /32.2%/ и 

Лозенец /53.1%/, а в град Стралджа - 23.4% /Фиг. 31/. 

Населените места се групират според концентрацията на етническите групи в 

тях, както следва: 

 

 

▪ Концентрация на ромски етнически групи: 

▪ Над 40% в село Лозенец; 

▪ От 20 до 40% в град Стралджа, селата Атолово, Зимница и Александрово; 

▪ От 5 до 20% в селата Воденичане, Джинот, Палаузово, Иречеково, Недялско, 
Тамарино и Каменец; 
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Фиг. 5. Образователна структура на населението по населени места в община Стралджа (2011 
година) 

Източник: НСИ – Преброяване на населението 2011 година 
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7.ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Детски градини 

В община Стралджа за учебната 2020/2021 година има две детски градини с об-

щинско финансиране, разположени в град Стралджа /Таблица 10/. От 2010 година 

ЦДГ „Мати Рубенова” изпълнява функцията на средищна детска градина, като 

към нея са насочени ДГ „Здравец”, с. Войника и ДГ „Синчец” в с. Зимница. Към 

детските градини в общината са създадени филиали, които обслужват селата Зим-

ница, Лозенец, Първенец и Войника, като сградите на групите на последните две 

населени места се нуждаят от основен ремонт, за да могат да се подобрят услови-

ята за обучение и отдих на децата в тях. 

Табл.  5. Детски градини в община Стралджа (учебна 2013/2014 година) 

Детски градини Вид Населено място Финансиране 

ЦДГ "Мати Рубенова" 
Целодневна детска гради-

на 
Стралджа Общинско 

ЦДГ "Здравец" 
Целодневна детска гради-

на 
Стралджа Общинско 

Източник: МОН – учебна година 2013/2014 

През последните 6 години е налице тенденция за увеличаване броя на децата, ка-

то през 2013/2014 година броят им е 488, а на местата в детските градини е 452 в 

общо 36 групи /Таблица 11/. В община Стралджа има недостиг от 36 места в детс-

ките градини. 
Табл.  6. Детски градини, деца, персонал, места и групи в детските градини в община Страл-
джа (учебни години 2008/2009 – 2013/2014) 

Учебна 

година 
Детски 

градини 

Деца 

Места 

Педагогически пер-

сонал 
Детски 

групи 
общо 

в т.ч.    

момичета общо 
в т.ч. 

детски 

учители 

2013-

2014 
2 488 235 452 36 34 18 

2012-

2013 
2 432 215 452 36 34 18 

2011-

2012 
2 414 199 440 36 34 18 

2010-

2011 
2 439 221 396 35 33 18 

2009- 6 394 206 436 34 32 18 
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2010 

2008-

2009 
6 379 193 436 34 32 17 

Източник: НСИ 

През последните 6 учебни години се наблюдават 2 учебни години, за които има 

недостиг на места в детските градини през – 2010/2011 и 2013/2014 година. При 

съпоставяне на общината с област Ямбол е налице по-голям брой на свободните 

места в областта и плавното им редуциране от 2009/2010 година /Фиг. 33/. 

 
Фиг. 6. Места на 100 деца в детските градини в община Стралджа и по административни нива  

(учебни години 2008/2009 – 2013/2014) 

Източник: по данни на НСИ 

Училища 

В община Стралджа през учебната 2020/2021 година функционират 3 основни 

училища, едно средно общообразователно училище /Таблица 12/. 

Табл.  7. Училища в община Стралджа (учебна година 2013/2014) 

Училище Вид 
Населено мяс-

то 
Финанси-

ране 

СОУ "П.К.Яворов" СОУ (І - ХІІ клас) Стралджа Общинско 

ОУ "Св.Св.Кирил и Мето-

дий" 
Основно (І - VІІІ клас) Стралджа Общинско 

ОУ "Св.Св. Кирил и Мето-

дий" 
Основно (І - VІІІ клас) Зимница Общинско 

ОУ "Христо Ботев" Основно (І - VІІІ клас) Войника Общинско 

    

Източник: МОН – учебна година 2013/2014 

В паралелките от I - IV клас и от V - VIII  клас средният брой на учениците в клас 

е в рамките на максимално-минимално допустимите, определени в Наредба №7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 

на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини и обслуж-
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ващите звена /Таблица 13 и Фиг. 35/. 
Табл.  8. Паралелки, училите и учащите се в училищата от община Стралджа по класове 

 I - IV клас V - VIII   клас IX - XIII клас 
Учебна 

година 
Пара-

лелки 
Учи-

тели 
Уча-
щи 

Пара-
лелки 

Учи-
тели 

Уча-
щи 

Пара-
лелки 

Учи-
тели 

Уча-
щи 

2008-
2009 28 32 542 23 42 533 5 8 130 

2009-
2010 26 36 552 22 37 519 6 11 169 

2010-
2011 25 31 531 22 41 502 5 9 156 

2011-
2012 27 32 572 25 37 543 4 11 134 

2012-
2013 27 32 577 25 39 562 4 9 121 

2013-
2014 28 33 589 23 42 569 4 8 104 

Източник: НСИ 

За периода от 2009/2010 – 2012/2013 година средният брой на ученици в класо-

вете от 9 до 12 клас надвишава максимално допустимите, поради факта, че в об-

щината има само едно средно общообразователно училище, като паралелките от 6 

бр. (2009-2010 година) са намалени до 4 бр. (2011-2012 година) според броя на 

учениците. 

За текущата учебна година (2013/2014) броят на учениците е в рамките на допус-

тимите, но съществува опасност от превишаване броя на учениците в клас в бъ-

дещи периоди, поради което е възможно разкриването на допълнителни паралел-

ки за покриване на изискванията /Фиг. 34/. 

Обновена е материалната база на: 

▪ ЦДГ "Мати Рубенова" е с реализиран проект за обновяване на сградата и благоустрой-
ство на дворната площ; 

▪ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е обновена през 2010 година с финансиране по ОПРР; 

▪ СОУ "П. К. Яворов" е с ремонтирани учебни кабинети, два басейна, а през 2011 година е 
изградена мултифункционална спортна площадка. 
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Фиг. 7. Среден брой ученици в паралелка по класове и учебни години в община Стралджа 
(учебни години 2008/2009 – 2013/2014) 

Източник: по данни на НСИ 

8.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
Детски ясли 

В общината има една детска ясла „Калина“ с капацитет от 31 места, която покри-

ва потребностите за периода от 2010-2012 година /Таблица 14/. Сградата е обно-

вена през 2010 година с финансиране по ОПРР. 
Табл.  2. Детски ясли и места в детските ясли в община Стралджа (2010-2012 година) 

Показател 2010 2011 2012 

Детски ясли - общо 1 1 1 

   Места в детски ясли 32 32 31 

Деца - общо 32 31 31 

   Момчета 19 17 17 

   Момичета 13 14 14 
Източник: ТСБ - Ямбол 

Болнична помощ 

В община Стралджа няма действаща многопрофилна или специализирана бол-

ница или медицински център. Най-близките болнични заведения в областта са в 

град Ямбол – две многопрофилни болници и една специализирана болница за ак-

тивно лечение - и град Елхово с многопрофилна болница /Таблица 15/.  

Табл.  10. Болнична помощ в област Ямбол 

Болница Адрес 
Разстояние от  

гр. Стралджа 

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД гр. Ямбол  ул. "П. Хитов" №30 ~ 20 км 

МБАЛ "Св. Йоан Рилски" ООД гр. Ямбол  ул. "Българка" №2 ~ 20 км 

МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово  ул. "Чаталджа" №3 ~ 50 км 

СБАЛ по кардиология-Ямбол ЕАД гр. Ямбол ул. "Д.Благоев" №69 ~ 20 км 
Източник: РЗИ - Ямбол 
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Извънболнична помощ 

Според информация от РЗИ Ямбол в община Стралджа единствените медицинс-

ки лица са с индивидуални практики за медицинска /11 броя/, специализирана /4 

броя/ и дентална медицина /9 броя//Таблица 15/. Средният брой жители, обслуж-

вани от един лекар, е 828 за общината, докато средното за областта е 327 /НСИ - 

2012 година/, за национално ниво броя е 254 /НСИ - 2012 година/. 

Табл.  11. Извънболнична медицинска и дентална помощ в община Стралджа 

Община Стралджа Брой лекари 

Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ 11 

Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска 
помощ 4 

Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална 
медицина 9 

Източник: РЗИ – Ямбол (12.02.2013) 

 

▪ В град Стралджа и село Лозенец се наблюдава превес на 0-14 годишните над 65+ 
годишните, докато при всички останали населени места е с противоположни пока-
зания;  

▪ Ниски показатели на коефициент на образованост (хора с висше и средно обра-
зование от цялото население) във всички населени места. Най-добри са образовател-
ните характеристики на населението в град Стралджа, селата Зимница, Воденичане, 
Недялско, Първенец, Правдино и Каменец; 

▪ Концентрация на ромски етнически групи: 

▪ Над 40% в село Лозенец; 

▪ От 20 до 40% в град Стралджа, селата Атолово, Зимница и Александрово; 

▪ От 5 до 20% в селата Воденичане, Джинот, Палаузово, Иречеково, Недялско, 
Тамарино и Каменец; 

 Концентрация на турски етнически групи в селата Саранско и Палаузово; 

▪ В общината няма болница или медицински център, а медицински лица няма в села-
та Лозенец, Атолово, Палаузово, Маленово, Богорово, Люлин, Първенец, Правдино и 
Леярово; 

 Образователни обекти има в град Стралджа (ясла и детски градини, СОУ, ОУ, СПИ), 

селата Зимница и Войника; 

 Социални дейности има в град Стралджа, селата Лозенец, Зимница, Воденичане, 

Маленово, Палаузово, Войника и Каменец; 
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Фиг. 8. Оценка на социалната сфера и човешките ресурси в община Стралджа 

Източник: по данни на НСИ – Преброяване на населението 2011 година; ТСБ – Ямбол; МОН, РЗИ – Ям-

бол, Стратегия  за развитие на социалните услуги в област Ямбол (2011-2015 година) 
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9.ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

9.1.ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ 
Транспортни коридори с национално и наднационално значение 

През територията на община Стралджа преминава трасето на общоевропейския 

транспортен коридор – ОЕТК №8. /Дуръс-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-

Варна/, който свързва Балканите с Централна и Западна Европа. С доизграждане-

то на Новоизградената АМ „Тракия” трасето осигурява бърза и сигурна връзка на 

общината със столицата – гр. София, и големите градове Пловдив и Бургас. Част 

от ОЕТК №8 е трасето на жп линията София-Пловдив-Бургас, правеща връзка с 

ОЕТК №10. Засилването значимостта на този тип транспорт и извършването на 

съответните рехабилитационни дейности от българска страна, в бъдеще, ще оси-

гурят бърз, удобен и евтин начин на пътуване за населението на община Страл-

джа. 

Трасето на магистралата дублира направлението на републикански път I-6 

/ГКПП Гюешево-Перник-София-Пирдоп-Казанлък-Сливен-Карнобат-Бургас/. То-

ва създава предпоставки за алтернативен достъп до община Стралджа.  

В североизточната част на общината преминава и друг път с национално значе-

ние – първокласният I-7 /ГКПП “Силистра-Кълъраш”–Шумен-Ямбол-ГКПП „Ле-

сово”/. Той осигурява връзката между Северна и Южна България, както и с Румъ-

ния и Турция. По него се осъществява и пряката връзка на общината с областния 

център – гр. Ямбол. 

Гореизложените факти подчертават разположението на общината като част от 

транспортно-комуникационната система на България от най-висок ранг. Това й 

дава възможност да осъществява бързи връзки с останалата част от страната. 
Автомобилен транспорт и инфраструктура 

Републиканската пътна мрежа, която се намира на територията на общината, е 

съставена от близо 19 км автомагистрали, 20 км пътища I клас, 12,5 км – втори и 

93,7 км – трети. Те съставляват близо 58,5% от общата пътно-транспортна мрежа 

в община Стралджа. С въвеждането в експлоатация на АМ „Тракия”, по показате-

ля относителен дял от общата дължина на РПМ е с по-високи от средните за стра-

ната, района и областта. Благодарение на новоизградената автомагистрала, интен-

зивният трафик по първокласните пътища на територията на общината е облек-

чен. С голямо значение за община Стралджа е наличието на пътен възел „Ямбол-

изток”, чрез който се осъществява връзката на жителите на общината с АМ „Тра-

кия” /Фиг. 45./. Друг важен възел, осигуряващ връзка на общината с репуб-

ликанската пътна мрежа, е „Петолъчката”, в който се пресичат Подбалканския път 

/I-6/, републиканския I-7 и III-707 (към Стралджа). Делът на първокласните пъти-

ща /табл. 20/ е по-нисък от средните стойности за страната, района и областта, ко-

ето подчертава добрата свързаност на населените места в общината с важните за 

развитието на региона градове.  

Освен първокласните пътища от национално значение, през територията на об-

щина Стралджа преминава трасето на второкласния път II-53 /Ямбол-Средец-

Бургас/. Той свързва населените места от южната част на общината с областния 
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център – гр. Ямбол и с гр. Бургас. Дължината на участъка, попадащ в границите 

на общината, е 12,5 км. 

 

Фиг. 9. Инфраструктура на община Стралджа 
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Източник: по данни на АПИ, МРРБ 

Третокласните пътища са представени от: 

▪ ІІІ 7007 /Зимница-Стралджа-Лозенец/ - осъществява връзката с І-7 и областния цен-
тър; 

▪ ІІІ–7072 /Недялско-Иречеково-Търнава/ - обезпечава свързаността на тези села с гр. 
Ямбол; 

▪ ІІІ-7009 /Бояново-Борисово-Леярово – дължината му е 4,2 км и чрез него Стралджа се 
свързва със съседната община Елхово; 

▪ ІІІ-707 /Петолъчката-Голямо Крушево–ІІ-79/ - той е основната транспортна комуни-
кация на общината, която осъществява пряка връзка с голяма част от населените места 
/Воденичане, Палаузово, Първенец, Недялско/ и косвена - с други населени места 
/Иречеково, Люлин, Богорово, Правдино/, чиито отклонения, като пътища от четвър-
токласната пътна мрежа, започват от този път. Дължината на участъка в рамките на 
общината е 47 км. 

Общинската пътна мрежа на Стралджа обхваща близо 103 км, от който 79,3 км са 

бившите четвъртокласни пътища и местните такива. Те заемат общ дял от 41,51% 

от общата пътна мрежа в общината. Дължината на месните пътища е 23,6 км, кои-

то свързват туристически обекти /х. Люляк, местност “Даржевица”/ и път, свърз-

ващ с. Атолово с кариерата за глина в  “Блатото”, експлоатирана от “Стралджа 

Керамика” – ЕАД. 
Табл.  12. Дължина на републиканската пътна мрежа 
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  Км Относителен дял от общата дължина % 

България 19676 622 2970 4030 12054 3,16 15,09 20,48 61,26 

Югоизто-

чен район 
3087 105 597 767 1723 3,29 19,34 24,85 55,81 

Област Ям-

бол 
631 35 96 89 411 5,55 15,21 14,10 65,13 

Община 

Стралджа 
224,3 18,8 20 12,5 173 8,38 8,92 5,57 77,13 

Източник: НСИ, АПИ 
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Табл.13. Списък на общинските пътища 

Общински 

път 

Номер  

Район на обслужване 

от.........до  

Дължи-

на /км./ 

ІV 53082 Разклон ІІ-53 - с. Саранско 5.0 

ІV 70054 Разклон І-7 - с. Драгоданово /Сливен/ 2.8 

ІV 79314 Разклон ІІІ-793 - с. Богорово 2.0 

ІV 79317 Разклон ІІІ-3215 - с. Люлин 2.1 

ІV 79323 Разклон ІІІ-793 - с. Иречеково 5.6 

ІV 79325 Разклон ІІІ-793 - с. Джинот - р-н Бака-

джик 
7.8 

ІV 79326 Разклон ІІІ-793 - с. Атолово 3.6 

ІV 79328 Разклон ІІІ-793 - с. Маленово 11.6 

ІV 70504 Разклон І-7 - с. Трапоклово /Сливен/ 0.9 

ІV 79304 Разклон ІІІ-793 - с. Кубадин /Карнобат/ 4.1 

ІV 79305 Разклон ІІІ-793 - с. Леярово /Елхово/ 10.9 

ІV 79312 Разклон ІІІ-793 - с. Правдино /гр. Кар-

нобат/ 
11.3 

ІV 70055 Разклон І-7 /Зимница - с. Чарда - с. 

Джинот/ 
8.3 

 ОБЩО: 76.0* 
Източник: община Стралджа 

*Разликите между общата дължина на общинската пътна мрежа в табл. 20 и табл. 21. се дължи на раз-

личния мащаб, в който АПИ предоставят своите пространствени данни и подробността на заснемане на 

пътните участъци. 

Състояние на пътната мрежа в община Стралджа 

Всички пътища от републиканската и общинската пътна мрежа на територията 

на Стралджа са асфалтирани. Единствено изключение са пътят за Блатото (изпъл-

нен с бетонова настилка) и трасето Александрово-Оман, който е без настилка. 

Пътищата от първи клас са в добро състояние. Изключение са само 3,5 км. от път 

І-6 Лозенец–Бургас, които подлежат на ремонт. Задоволително е състоянието на  

второкласния път ІІ – 53 /Ямбол-Средец–Бургас/, като в много участъци настилка-

та вече е износена и има нужда от рехабилитация – общо 7 км. Същото се отнася и 

за третокласните  пътища ІІІ–707 /Петолъчката-Голямо Крушево-ІІ 79/, ІІІ 7007 

/Зимница–Стралджа–Лозенец/ особено в участъците през населените места, ІІІ-

5308 /Саранско–Каменец/, ІІІ-7009 /Борисово–Леярово/ и ІІІ-7072 /Търнава–

Иречеково–Недялско/. Общо от ремонт се нуждаят 57,3 км. 

Всяка година, от бюджета на общината се финансират основни ремонти на малка 
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част от общинската пътна инфраструктура. За съжаление средствата, които се от-

пускат от държавния бюджет за изграждане и основен ремонт на пътища от об-

щинската пътна мрежа, както и уличните мрежи в населените места, са крайно не-

достатъчни. 
Табл.  14. Състояние на пътната настилка в община Стралджа 

№ Път 
Дъл-

жина 

(м.) 

Състояние 

1. с. Александрово - разклон за с. Войника 7 460 Лошо 

2. с. Воденичане - с. Джинот 4 025 Лошо 

3. 
с. Лозенец - гр. Стралджа 

3 060 
Задоволи-

телно 

4. 
с. Богорово - с. Добриново (до граница на о. 

Карнобат) 
2 400 Без настилка  

5. с. Богорово - разклон за с. Недялско 1 500 Лошо 

6. 
с. Саранско - с. Сламино (до граница на о. 

Тунджа) 
2 560 Лошо 

7. 
с. Саранско - с. Тамарино 

2 800 
Задоволи-

телно 

8. с. Чарда - с. Зимница 3 110 Лошо 

9. с. Чарда - с. Джинот 3 730 Лошо 

10

. 
с. Маленово - гр. Стралджа 

7 000 Лошо 

11

. 
с. Маленово - с. Палаузово 

5 200 Без настилка 

12

. 
с. Маленово - с. Деяветак (до граница на о. 

Карнобат) 
1 945 Без настилка 

13

. 
с. Недялско - с. Палаузово 

8 900 
Задоволи-

телно 

14

. 
с. Недялско - с. Иречеково 

8 500 Лошо 

15

. 
с. Люлин - разклон за с. Иречеково 

1 400 Лошо 

16

. 
с. Войника - с. Поляна 

 Без настилка 

17

. 
с. Войника - с. Люлин 

 Без настилка 

Източник: Анкетни проучвания сред местната администрация, община Стралджа, АПИ 



42. 

Състояние на уличната инфраструктура в населените места. 

Уличната мрежа в град Стралджа и селата от общината е изградена през 70-те и 

80-те години. Тя е силно амортизирана и се нуждае от неотложен текущ и среден 

ремонт. В града се наблюдават улици с липсваща настилка и такива на „запечат-

ка” с липса на положена асфалтова смес. В селата уличната мрежа не е изградена 

изцяло, като степента на изграденост във всяко село е различна. Изградената ас-

фалтова улична мрежа в град Стралджа е 89%, а за селата – 30%. Най-

благоустроено от селата, намиращи се на територията на общината, е с. Зимница. 

Голяма част от асфалтираните улици в повечето села са силно амортизирани и 

имат нужда от ремонт. Голяма част от чакълираните улици в селата от общината 

са амортизирани и разбити.  

Всички населени места от общината се обслужват от обществен транспорт с изк-

лючение на село Богорово. Селата Александрово, Леярово и Правдино нямат ди-

ректна връзка с общинския център - град Стралджа. 
Железопътен транспорт и инфраструктура 

През територията на община Стралджа преминават две от деветте главни желе-

зопътни линии /Фиг. 46./, част от железопътната мрежа на България, а именно: 

▪ № 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 Бълга-

рия.  

Железопътните линии на територията на общината са двойни и електрифицира-

ни. Предвижданото обновяване на главна линия № VIII ще повиши значително 

скоростта на пътуване и респективно ще намали времето за пътуване по направ-

лението София-Бургас.  

На територията на град Стралджа се намира една от най-старите в България 

действаща жп гари. Гарата се използва и от жителите на съседната община Котел.  
Въздушен транспорт и инфраструктура 

На територията както на община Стралджа, така и на област Ямбол, няма дейст-

ващи летища и летателни площадки от гражданската авиация. Най-близко до об-

щината се намира международното гражданско летище „Бургас”, намиращо се в 

квартал „Сарафово”, град Бургас. Бързия и лесен достъп до летището, благодаре-

ние на новоизградената АМ „Тракия”, е предпоставка за постигане на бъдещ ико-

номически просперитет.  

На територията на община Стралджа е разположено летище "Зимница", намира-

що се северно от село Зимница. Площадката се използва рядко за военни и селс-

костопански полети. Полосата е с дължина 2,5 км. Инфраструктурата на летището 

е амортизирана и неподдържана. Летище "Зимница" е бивше военно летище, като 

настоящият собственик е община Стралджа. 

В близост до град Ямбол се намира военното летище "Безмер", предоставено за 

ползване на НАТО. След неговото разширяване и модернизация, на стойност 60 
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млн. лв., осигурени от алианса, летището ще се превърне в плацдарм за всяка го-

ляма операция на южния фланг на НАТО.  

Селскостопански летища има в землищата на селата Воденичане и Войника, като 

дължината на пистата и на двете съоръжения е приблизително 440 м. 

9.2.ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ) И ВЕИ 
Електроенергийна инфраструктура 

Електроснабдяването в община Стралджа се осъществява от националната енер-

гийна мрежа, като електропреносната и електроразпределителната система и съо-

ръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от EVN - Пловдив, 

КЕЦ Ямбол.  

Всички населени места в общината са електрифицирани и се захранват от три 

подстанции, 110/20kV: ТП "Стралджа" (гр. Стралджа, с. Правдино, с. Люлин, с. 

Първенец, с. Иречеково, с. Богорово, с. Александрово, с. Тамарино, с. Недялско, с. 

Зимница, с. Войника, с. Атолово, с. Джинот, с. Воденичане, с. Чарда, с. Маленово, 

с. Палаузово, с. Лозенец), ТП "Елхово" (с. Поляна и с. Леярово) и ТП "Тенево" (с. 

Каменец, с. Саранско). Единствената подстанция, попадаща на територията на 

общината, е ТП "Стралджа", логично захранваща най-голяма част от населените 

места. 

В община Стралджа има изградени 86 трансформаторни постове, като във всички 

са монтирани часовници за двойно тарифно отчитане. Осигурената мощност задо-

волява напълно нуждите на местното население и бизнеса.  

През последните години са реализирани проекти по подмяна на електропренос-

ната мрежа в част от гр. Стралджа и следните села Поляна, Първенец, Лозенец, 

Джинот и Чарда.  
Възобновяеми източници на енергия 

България е обвързана с редица многостранни международни, включително и ев-

ропейски, строги задължения по опазване на околната среда и увеличаване дела 

на електроенергията, произведена от възобновяеми източници.  

В управлението на община Стралджа е залегнало развитието на възобновяеми из-

точници на енергия. Очаква се новоизградените ВЕИ в общината да имат бъдещ 

социален ефект, поради откриването на нови работни места при изграждането и 

експлоатацията им. 

Слънчева 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. 

Потенциала на тази енергия се използва активно от общинските власти. След 

придобиването на собствеността на уличното осветление през 2004 година, са 

вложени значителни средства в подобряването му. За периода 2004-2013 година 

са подменени около 95% от осветителните тела с енергоспестяващи лампи. Из-
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пълнен е проект за изграждане на улично осветление с 220 бр. LED лампи, зах-

ранвани със слънчева енергия в четири населени места – гр. Стралджа и селата 

Лозенец, Воденичане и Зимница. Това допринася значително за намаляване раз-

ходите за улично осветление. 

Вятър 

В община Стралджа има потенциал за добив на енергия от въздушните течения. 

Монтирани са три вятърни турбини в регулацията на с. Воденичене и три в района 

на пътен възел „Петолъчката“. 

В процес на подготовка е изграждането на ветроенергиен парк, на стойност 250 

млн. лв., попадащ в землищата на селата Недялско, Маленово и Палаузово, състо-

ящ 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 за-

кон 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, кое-

то е един от основните проблеми при изграждането на ветроенергийни паркове. 

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. Ми-

нистърът 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 отопле-

ние на обществени сгради”. 
Табл.  15. Експлоатационни ресурси на сондажите от находище "Стралджа" 

сон-

даж 
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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Газоснабдяване и топлофикация (Газопреносна и газоснабдителна мрежа) 

Община Стралджа има стратегическо значение в газопреносната мрежа на Бъл-

гария. На територията на общината се намира компресионна станция "Лозенец" и 

преминава транзитен газопровод, свързващ Турция и Румъния /Фиг. 46./.  

През територията на община Стралджа се предвижда да премине новоизградена 

междусистемна газова връзка Турция - България (ITB), ключов проект за сигур-

ността и диверсификацията на газовите доставки не само на България, но и на ре-

гиона. Проектът предвижда изграждане на газопреносна инфраструктура в учас-

тъка между КС "Лозенец" и българо-турската граница, успоредно на съществува-

щия 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 влиянието върху окол-

ната среда е установено, че бъдещият газопровод няма да носи вреди за населени-

ето и природата.  

Южно от град Стралджа преминава преносен газопровод, част от газопреносната 

мрежа на България. Към момента град Стралджа е частично газоснабден, като се 

очаква поне големите общински сгради и големите предприятия да използват 

природен газ. Ако едновременно с изграждането на газоразпределителната мрежа 

за обществените сгради, се позволи включването на битови абонати, значително 

биха се намалили емисиите прахови частици, изхвърляни в атмосферата - следст-

вие на използването на твърди горива. 

9.3.ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 
Съобщения 

Съобщителната система на община Стралджа е сравнително добре развита. В го-

ляма част от населените места (14 бр.) съществуват пощенски станции. Населени-

те места с липсващи пощенски станции са: Атолово, Богорово, Джинот, Леярово, 

Палаузово, Правдино, Саранско, Чарда, като голяма част от изброените населени 

места са с малко население. 

На територията на община Стралджа няма работещи офиси на големите фирми, 

предлагащи куриерски и спедиторски услуги. Най-близкият град, в който са раз-

положени представителства на повечето големи куриерски фирми, е град Ямбол. 

Наличието на фирми, предлагащи такъв тип услуги в близост до Стралджа, позво-

лява на населението на общината да изпраща и получава различни по вид и тип 

пратки и съобщения както в страната, така и в чужбина.  
Информационни и комуникационни технологии 

През територията на община Стралджа преминават два главни оптични кабела от 

националната оптична мрежа. Територията на общината е покрита изцяло от опе-

риращите в България мобилни телефонни оператори, като на почти 100% от тери-

торията има наличие на мобилен интернет. Проблеми с мобилния сигнал се наб-

людават в селата Правдино, Александрово, Недялско и Първенец.  

Във всички населени места е осигурен достъп до кабелен или безжичен интернет. 
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Табл.  16. Дял на населението с достъп до ИКТ 

Населено мяс-

то 

Дял от населението с достъп до: 

Кабелна телеви-

зия 
Сателитна телеви-

зия 
Интернет 

България 54,1% 25,5% 49,6% 

Община 

Стралджа 
18,1% 39,95% 20.4% 

Източник: НСИ  - Преброяване на населението 2011 

По данни на НСИ се наблюдават неблагоприятни стойности на дела от жителите 

на община Стралджа, имащи достъп до интернет - 20,4%, като за сравнение стой-

ностите за страната са почти 2,5 пъти по-големи. Делът на жителите на общината, 

имащи достъп до кабелна телевизия, е значително по-нисък от средния дял за 

страната, като неблагоприятните показатели частично се наваксват от дела на хо-

ра с достъп до сателитна телевизия. 

 
Хидромелиорации 

В община Стралджа има изградени 42 язовира и микроязовира с местно значе-

ние. На територията на общината действа напоителна система "Средна Тунджа", 

като напояването се осъществява основно от язовир "Жребчево", намиращ се на 

територията на област Сливен и с полезен обем от 370 млн. м3. Освен него, на те-

риторията на общината са изградени следните водохранилища със съответните 

параметри: 

▪ Изравнител ПС „Зимница-3”, с полезен обем 20 000 м3. Мощност на ПС - 240 квт. През 
2013 година количеството вода, което е подадено, е 700 м3; 

▪ Изравнител ПС „Зимница-4”, с полезен обем 8 400 м3. Мощност на ПС е 249 квт и 630 
м3 е подаденото водно количество през 2013 година; 

▪ Изравнител ПС „Зимница-6”, с полезен обем 26 000 м3. Мощността на ПС е 380 квт. 

Водохващанията на течащи се осъществяват чрез 1 бр. при П. Ст. Горно Алек-

сандрово и 1 бр. при дюкер Драгоданово. 

Водата, използвана за напояване, се пренася чрез 1 магистрален напоителен ка-

нал – от яз. Жребчево до дюкера при с. Драгоданово и главен стоманен тръбопро-

вод – Стралджа. 

Актуалното състояние на напоителните системи е силно амортизирано и липсват 

средства за ремонт и поддръжка. Друг основен проблем е липсата на адекватно 

управление, контрол и охрана на съществуващите съоръжения. Това води на на-

маляване на поливните площи в общината, които към 2013 година са 77 198 дка, в 

т.ч.  71 153 за гравитачно напояване, а 6 045 дка – помпено. За сравнение, през 

2000 година тези стойности са били 80 843 дка, в т.ч. 51 008 дка за гравитачно на-

появане, а 29 835 дка – помпено. 
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Проблеми 

▪ Амортизирана пътна инфраструктура; 

▪ Нисък дял първокласни пътища; 

▪ Силно амортизирана система за водоснабдяване – загуби при пренос; 

▪ Ниска изграденост на канализационните мрежи в населените места и силно амортизи-
рана канализационна инфраструктура; 

▪ Липса на ПСОВ; 

▪ Амортизирани напоителни системи. 

Потенциали 

▪ Преминаващ паневропейски транспортен коридор № 8; 

▪ През територията преминава АМ „Тракия”; 

▪ Добра железопътна осигуреност; 

▪ Наличие на летищни съоръжения; 

▪ Всички населени места от общината са електрифицирани и осигурената мощност на-
пълно задоволява нуждите на населението и бизнеса; 

▪ Наличие на стратегически обекти от газопреносната мрежа на страната; 

▪ Наличие на геотермални минерални води. 

 

9.4.ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

В състоянието на околната среда се наблюдават положителни тенденции, свърза-

ни с  подобряване качеството на въздуха, с намаляване на натоварването на вод-

ните ресурси от селското стопанство и промишлеността и с ограничаване на ди-

фузните емисии от селското стопанство в почвата и въздуха. За разлика от тези 

положителни тенденции, в сферата на управлението на отпадъците все още няма 

значителни резултати. 

9.5.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

На територията на Община Стралджа няма изграден пункт, като част от НАСЕМ 

– Подсистема “Въздух” за оценка качеството на атмосферния въздух. Това се 

дължи на факта, че на територията на общината липсват крупни източници на за-

мърсители. 

На територията на Община Стралджа не се наблюдава системно замърсяване на 

въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. Регистри-

рани са единични случаи на превишаване на ПДК за прах, серен диоксид, азотен 

оксид и въглероден оксид. По данни на Националния център по околна среда и 

устойчиво развитие към Министерството на околната среда, районът спада към 

слабо замърсените въздушни райони на България. Типични замърсители на райо-

на са: въглероден оксид – СО, серен диоксид – SO2, азотен диоксид – NO2, серо-

водород – H2S, амоняк – NH3, въглеводороди – CmHn и прах.  

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автомобилният 

транспорт, изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) в битовия сектор, про-

мишлените инсталации, както и дейности с неорганизирано изпускане на вредни 
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вещества от кариери за добив на инертни материали, трошачно–сортировъчни ин-

сталации, зърнобази, строителни и ремонтни площадки, неблагоустроените тери-

тории в населените места. Основните точкови източници на вредни емисии са 

Компресорна станция «Лозенец», с. Лозенец на «Булгартрансгаз» ЕАД, „Произ-

водствено-сладова база за боеприпаси Стралджа – Мараш“, “Керамична къща 

Стралджа” ЕООД и “Завод за Поцинкована Техника”АД гр. Стралджа. Поради не-

големия капацитет и мощност, при нормален технологичен режим горепосочените 

производства не оказват значимо негативно въздействие върху качеството на въз-

духа. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от производствените 

дейности са с основна качествена характеристика: серни оксиди, азотни оксиди, 

въглероден оксид и диоксид, въглеводороди, прах. Емисионният мониторинг по-

казва спазване на регламентираните норми за допустими емисии и условията на 

разрешителните  за емисии парникови газове и плановете за мониторинг към тях. 

Единствено по отношение на Компресорната станция «Лозенец» през последните 

две години не се спазват регламентираните Норми за допустими емисии по пока-

затели въглероден диоксид и азотни оксиди, за което на дружеството е наложена 

санкция. 

През юни 2012 г., в следствие на възникнала авария в „Производствено-сладова 

база за боеприпаси Стралджа – Мараш“, са извършени измервания на няколко по-

казателя за качеството на атмосферния въздух с Мобилна автоматична станция от 

РИОСВ – Стара Загора. Анализът и оценката на съответствието с праговите стой-

ности на регламентираните норми за изследваните показатели са показали липса 

на превишения и нарушаване качеството на атмосферния въздух. 

Като положителна тенденция по отношение подобряване качеството на атмос-

ферния въздух е газификацията на промишлени обекти, какъвто е “Керамична 

къща Стралджа” ЕООД, работещ до скоро на гориво мазут. Газопроводът, с който 

е захранено предприятието преминава през гр. Стралджа и предоставя реална 

възможност за включване на обществени сгради и битови потребители в газопре-

носната мрежа, с оглед намаляване емисиите на замърсителите от този сектор.   

Във връзка с европейската и национална политика, насочени към намаляване на 

емисиите от парниковите газове и пряко свързаната с този факт промяна на кли-

мата, община Стралджа е предприела мерки, свързани с повишаване на енергий-

ната ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници. Редица 

обществени сгради, училища, детски градини са санирани в съответствие с изиск-

ванията за енергийната ефективност. Най-много използвани от възобновяемите 

енергийни източници са вятърната и слънчевата енергия. Общината изпълнява 

проект за монтиране на улично осветление с LED лампи, захранвани със слънчева 

енергия  в четири населени места от Общината  - гр. Стралджа, с. Лозенец, с. Во-

деничане и с. Зимница.  

За подобряване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия 

за осигуряване на нов енергиен източник за промишлеността, обществения сектор 

и бита. В тази връзка през 2013 г. общината кандидатства с проекти за използва-

нето на геотермалната енергия на разположените в близост до гр. Стралджа сон-

дажи на минерални води за отопление на сградите от образователната инфраст-
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руктура на територията на гр.Стралджа.  

9.6.ВОДИ 
Повърхностни води 

Водите в област Ямбол принадлежат към Източнобеломорския  район за басей-

ново управление на водите, който  включва басейните на реките Марица, Тунджа 

и Арда. Водните обекти на територията на Община Стралджа се отнасят към кате-

горията повърхностни води – „река“. В рамките на посочения тип Басейнова ди-

рекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив е определила едно водно 

тяло BG3TU600R022 „Река Мочурица и притоци“. 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. „На-

поителни системи“ ЕАД са извършили почистване на коритото от с. Деветак, об-

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

е от ноември до април, каето се отразява и на качеството на повърхностно теча-

щите 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 от-

падъчни води. Действащите обекти на територията на Община Стралджа „Кера-

мична 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 сан-

кции на 4 обекта: Терра-Агро АД, Сън-Шайн трейд ООД, Керамична къща Страл-

джа и Икон ПВ ООД във връзка с констатирани нарушения на условията по изда-

дени 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. Канализаци-

ята 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. Тун-

джа е определена за чувствителна зона. 

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

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

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

лека тенденция на подобряване на качеството на повърхностните води, но то ос-

тава лошо като общо състояние. Заключението е, че силното органично замърся-

ване е причинено от непречистени 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. 

Табл.17. Състояние на водно тяло „Река Мочурица и притоци” 

Код 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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Източник: община Стралджа 

 

Подземни води 

Поздемните води на територията на община Стралджа попадат в Подземно водно 

тяло BG3G00000NQ015 /Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Страл-

джанска област/, разположено в едноименната котловина. Тя е една от най-

големите по площ у нас, започва от с. Бинкос на запад и стига до с. Нейчово на из-

ток, през западната и част преминава р. Тунджа, а през източната – р. Мочурица. 

ПВТ има площ от 800 км2. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са 

глинести пясъци. Водоносният хоризонт е изграден от чакъли, гравелити, пясъци, 

пясъчници и глини. Средна дебелина на ПВТ - 118 м, средна водопроводимост на 

ПВТ - 1770 м²/ден, среден коефициент на филтрация на ПВТ - 15 м/ден. Подхран-

ване на ПВТ в Стралджанската  част – инфилтриращите се валежни и речни води, 

потокът се движи от север на юг. Среден модул на подземния отток е 3,2 

л/сек/км². МОСВ има два пункта за контролен и оперативен мониторинг на под-

земните водни тела в общината – при гр. Стралджа и при с. Зимница. При измер-

ванията за 2013 година в пункт Стралджа се наблюдават значителни отклонения 

от стандарта по показателите хлориди (Cl-), сулфати (SO4 2-), твърдост, калция 

(Ca 2+), магнезия (Mg 2+), електропроводимост, нитратни йони (NO3-) и натрий. 

При измерванията в пункт с. Зимница  няма отклонения от стандарта, освен по 

показател нитратни йони (NO3-), но има отклонения по редица показатели над 

праговите стойности. Това води до обща оценка за състоянието „лошо“.  

9.7..ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА 

През последните години се налага тенденция за намаляване замърсяването на зе-

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

предприятия, автомобилният транспорт, използваните химически средства, бито-

вите отпадъци. Поради стагнацията в селскостопанския сектор, замърсяването на 

почвите с пестициди през последните години значително е намаляло. 
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РИОСВ – Стара Загора извършва контрол на качеството на почвите по отноше-

ние на ерозия, вкисляване и засоляване. Ерозирали почви на територията на об-

щината няма. Системният мониторинг за промени в киселинно-алкалните свойст-

ва на почвите установи вкислени 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 монито-

ринг на този пункт.  В района на Стралджа не са констатирани нарушения за за-

мърсяване на почвите над МДК с тежки метали, металоиди и устойчиви органич-

ни 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 засолявания. 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 солонци. 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 територи-

ята 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 ”Блатото” в землището на с. Лозенец, с площ 308 904 дка - добив на под-
земни 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. 

▪ 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 под-
земни богатства - строителни материали /трахибазалти/, държавна концесия. 

▪ Общинска концесия за добив за 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 ре-

култивация са 290,397 дка. 

Проблем с продуктите за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност и с 

неизвестен произход на територията на общината към август 2013 година не е на-

лице.   

Всички събрани през годините количества пестициди са безопасно съхранени и 

експортирани в склад в с. Меден кладенец, община „Тунджа”. 

9.8.РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

РИОСВ – Стара Загора измерва радиационния гама – фон един път годишно като 

мощност на еквивалентната доза и стойностите му са в интервала от 0,14 до 0,24 

микросиверта на час т. е. през годините досега не са констатирани значими про-
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мени в стойностите.     
9.9.Шум 

Шумът е един от най-разпространените замърсители на околната среда. Пробле-

мът с шумовото замърсяване става все по-голям, особено за големите градове. Из-

точниците на шум могат да бъдат обособени в две основни групи – промишлен и 

транспортен.  

Конкретно за община Стралджа източници на шум се явяват жп и автотранспор-

тът. Промишлените предприятия на града са изнесени в южната част и производс-

твото им е такова, че не натоварват шумово околната среда. През територията на 

18 населени места от общината преминават пътища от ІІІ клас. Железопътният 

транспорт създава проблеми за гр. Стралджа и с. Зимница. Железопътната линия 

София–Бургас преминава през двете населени места, а жилищните сгради са раз-

положени на отстояние от 50 м.  

Мониторинг на транспортния шум не се извършва на територията на общината. 

За подобряване на акустичното й състояние могат да се проведат различни мероп-

риятия – извършване на ремонт на пътища и линейно засаждане на дървета по 

протежение на основните пътни артерии. 

Контролът и приоритетите по отношение на фактора шум са свързани с осигуря-

ване на здравословни условия на живот за населението и опазването на околната 

среда.   Основната цел е да се определи общ подход за приоритетно избягване, 

предотвратяване и намаляване на вредните въздействия, включително диском-

форта, породен от излагането на въздействие на шум в околната среда. 

10. ЗАЩИТЕНИ ТЕРРИТОРИИ. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ.  

На територията на Община Стралджа са обявени следните защитени зони: 

▪ Защитени зони по Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици. 

1. BG0002028 - Комплекс Стралджа е със средна надморска височина 146 м и 

заема площ от 28718,20 дка.  Комплексът включва язовир “Церковски” с площ 

около 180 ха (който е извън територията на общината) и намиращите се в съседст-

во влажни ливади и заблатени места, остатъци от източната част на бившето 

Стралджанско блато (най-голямото някога блато във вътрешността на България). 

Намира се на 1-2 км южно от шосето Бургас-София в участъка южно от село Ве-

нец. Самият язовир представлява открита водна площ, в източната си част обрасла 

частично с водолюбива растителност с преобладаване на папур /Typha spp./. Зао-

биколен е от ниско възвишение на север (234,6 м.надм.в.) и от равнинни обработ-

ваеми площи от юг (около 150 м.надм.в.). Западно от язовира се простират по-

ниско разположени терени, заети от влажни ливади, мочурливи места със система 

от отводнителни канали, а при дъждовна пролет – и малки блатни водоеми с вре-

менен характер. Влажните ливади са обрасли с мезофилна тревна растителност с 

преобладаване на острица /Carex spp./, ливадна ливадина /Poa pratensis/, броени-

честа ливадина /Poa sylvicola/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев, 

1991). Ивици предимно от топола /Populus spp./, бяла акация /Robinia 

pseudoacacia/ и някои други културни видове оформят единствените участъци с 

дървесна растителност в района. Влажната зона е чувствителна към човешки дей-
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ности, свързани с управление на водите, както и с неустойчивото ползване на те-

риторията 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 територия-

та се засажда със зърнени култури и интензивно се третира с изкуствени торове и 

пестициди за получаване на добри добиви и премахване на тръстиката. Разорава-

нето на останалите влажни ливади и пасища води до по-нататъшна загуба на цен-

ни местообитания. Спиртната фабрика, разположена до язовира, предизвиква за-

мърсяване на водите му. Временното пресушаване на язовира, включително през 

зимата, не позволява пълноценното ползване на влажната зона като място за по-

чивка и хранене на птиците. Ловът и риболовът причиняват безпокойство на пти-

ците. Свободният и неконтролиран достъп до цялата територия през гнездовия 

период също предизвиква безпокойство на гнездящите птици. 

▪ Защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местоо-
битания на дивата флора и фауна 

2. BG0000205 – Стралджа, заема площ от 8820,2 дка. Тази защитена зона отчас-

ти се припокрива със ЗЗ «Комплекс Стралджа». Това е някогашно блато, което се-

га е напълно пресушено и превърнато в пасища. Пресечено е от отводнителни ка-

нали. През дъждовните дни на около 5-6 места се образуват локви, където се съ-

бират птици. То е напълно обградено от орни земи. Зоната има голямо орнитоло-

гично значение през цялата година. Важна зона за застрашените птици. Мястото е 

добро за почивка на мигриращите птици (щъркели).  

3. BG0000198 - Средецка река, заема площ от 7077,80 дка. Зоната представлява 

отворена речна долина с ксерофилни местообитания (частично деградирани) и 

церово-горунови гори, линейни крайречни гори, важни като биокоридор. Мястото 

е много значимо с уникалната си флора и фауна. До последните няколко години 

то е било добре съхранено, но сега се наблюдава увеличаване на човешкото въз-

действие. Рибната фауна е представена от 17 таксона.  

4. BG0000196 - Река Мочурица, заема площ от 69105,7 дка. По-голямата част от 

реката е с диги. Има единични върбови дървета и по-голямата част от речното ко-

рито е покрито с храсти. Мястото е много значимо с уникалната си флора и фауна. 

5. BG0000402 – Бакаджиците, заема площ от 45048,7 дка. Тя е важен екокори-

дор. Зоната представлява серия от хълмове в хълмистия район на Тунджа, югоиз-

точно от Ямбол. Възвишенията са дълги 12 км и 5-10 км широки. Хълмовете са 

покрити с пасища и обработваема земя. Има гори от дъб, габър и цер. Зоната е 

покрита с гори от дъб, липа, габър и акация. Възвишенията имат много дивеч и 

друга фауна, много констенурки.  

6. BG0000513 - Войнишки Бакаджик, заема площ от 11389,40 дка и е важен 

екокоридор. От бозайниците обитаващи зоната ключово е опазването на пъстрия 

пор.  

В землището на с. Палаузово съществува защитена местност “Блатото”. Обя-

вена е за такава със Заповед № 1938/03.007.1970 от Министерството на горите и 

горската промишленост, с площ 15,446  ха, Държавен поземлен фонд. Обявена е с 

цел опазване на естественото находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.). 
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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 МОСВ. Блатното кокиче е вид, поставен под специа-

лен 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 като детстки паралич, парези и др. За 

находището е предоставена държавна концесия на „Фито Палаузово“ АД, гр. Ка-

занлък за срок от 20 години. Съпътстващи видове са овчарска торбичка, широко-

лист живовляк, гръмотрън, синя жлъчка и пролетна острица. 

Защитените растителни видове на територията на община Стралджа са блатно 

кокиче,  издута водна леща, ямболски мразовец, издънкова мерендера, стрибърни-

ева ведрица, кримско зарасличе, бесарабско глухарче. Защитени животински 

видове от разред бозайници са европейски вълк, пъстър пор, таралеж, и невестул-

ка; от разред птици:  малък корморан, къдроглав пеликан, голяма бяла чапла, мал-

ка бяла чапла, малък воден бик, обикновен мишелов, бял щъркел, осояд, дропла, 

ливаден дърдавец, бухал, домашна кукумявка, полска чучулига, градска лястови-

ца, кос, голям синигер, син синигер, обикновен пчелояд, среден пъстър кълвач, 

обикновена кукувица; от разред влечуги са шипобедрена костенурка, шипоопаша-

та костенурка, смок мишкар, голям стрелец; от разред земноводни са жаба дър-

весница, зелена крастава жаба, обикновен (малък) тритон.  

 

▪ През територията на общината преминава един от основните пътища за миграция на 
прелетните птици - Via pontica. Разнообразието сред птиците е голямо. Срещат се: 
кълвач, дрозд, пъдпъдък, яребица, тракийски кеклик, къдроглав пеликан, малък кор-
моран, бекас, бекасина, малка и голяма бяла чапла, дропла, жерав, воден бик, сокол, 
ястреб, кана, мишелов, бухал, малка ушата сова, кукумявка, врана, сврака, сойка, ку-
кувица, кос, синигер, дъждосвирец, осояд, пчелояд, ливаден дърдавец, чучулига, гъ-
лъб, гривек, и др. 
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