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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие  

БГВ – битово горещо водоснабдяване  

ВИ – възобновяеми източници  

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници  

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия  

ЕЕ – Енергийна ефективност  

ЕО – Европейска общност 

ЕС – Европейски съюз  

ЕСБ – Енергийна стратегия на България  

ЕСМ – енергоспестяващи мерки 

ЕК – Европейска комисия  

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие  

ЗВ – Закон за водите  

ЗГ – Закон за горите  

ЗЕ – Закон за енергетиката  

ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност  

ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда  

ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури 

ЗУТ – Закон за устройство на територията  

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух  

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране  

КЕП – крайно енергийно потребление  

КПД - Коефициент на полезно действие  

КЛЛ - Компактни луминисцентни лампи  

кВт - Киловат  

МВт - Мегават л./сек – литра в секунда  

МВтч - Мегават час  

кВт/год - Киловата годишно  

kWh - киловат час  

kWh/m² - киловат час на квадратен метър  

m3 – кубичен метър 

МВтч/год - Мегават часа годишно 

GWh - гигават часа m/s – метра в секунда  

МЕ - Министерство на енергетиката  

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството  

МЗХ - Министерство на земеделието и храните  

МПС – моторно превозно средство  

НЛВН - Натриеви лампи с високо налягане  

НПДЕЕ – Национален план за действие за енергийна ефективност  

НСИ – Национален статистически институт  

ООН – Организация на обединените нации  

ОП – Оперативна програма 

РЗП – разгъната застроена площ  

ЮИР – Югоизточен район  

УОТ – улично осветително тяло 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската Програма за енергийна ефективност на община Стралджа за периода 2021 

– 2030 г. е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), 

обн. ДВ бр. 35 от 2015 г., с последни изм. ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.  

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които 

водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката и 

енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. Общините, като консуматори на 

енергия, имат съществена роля в развитието на енергийната ефективност чрез изпълнението на 

заложените в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на 

енергийната консумация. 

Понятието за енергийна ефективност е свързано не само с икономия, но и с извличане 

на максимална полза от всяка единица енергия, чрез използването на съответните модерни 

технологии за задоволяване на ежедневните нужди от потребление. Тя е най-лесният и 

ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и същевременно предотвратява 

замърсяването на околната среда. Енергийната ефективност може да се представи като 

измерител за разумното използване на енергията, което представлява функция от повишаване 

на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на 

разходите за това без загубата на енергиен комфорт.  

Аспектите на енергийната ефективност са:  

 Политически – намаляване на енергийната зависимост на страните членки на 

Европейския съюз от външни доставчици и пестеливо използване на изчерпаеми 

фосилни горива.  

 Икономически и социален - конкурентноспособност и икономически растеж; 

повишаване на стандарта на живот на домакинствата чрез освобождаване на 

допълнителен финансов ресурс, борба с енергийната бедност (България е на първо 

място в Европа по енергийна бедност. От това ―заболяване‖ по информация от 

Световната банка страда над 60 % от населението.) 

 Екологичен – намаляване на вредните емисии в атмосферата и намалявяне на щетите 

върху природата, причинени от добива на енергоресурси.  

Енергийната ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие, води до: 

 • намаляване разходите за горива и енергия; 

 • повишаване сигурността на снабдяването с енергия;  

• подобряване на топлинния комфорт;  

• намаляване емисиите на парникови газове.  

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които водят до 

постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката и 

енергетиката не само на национално ниво, но и на местно 

 Реализирането на националната политика по енергийна ефективност е възможно само с 

активното участие на Общините. От техните действия зависи повишаването на енергийната 

ефективност на сградите и комуналния сектор на съответната територия.  

Общините, като консуматори на енергия, имат съществена роля в развитието на 

енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените в планове, програми и проекти 

енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната консумация. 

 Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до: 

• намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители; 

• намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и 

качеството на живот;  
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• повишаване конкурентоспособността на местната икономика;  

• откриване на иновативни производства и нови работни места; 

• ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата. 

 Общият стремеж при изпълнението на Програмите за енергийна ефективност е 

намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез 

намаляване потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.  

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна 

част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се 

намали нивото на енергопотребление в обектите - общинска собственост (сгради, инсталации,  

улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с 

оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията.  

Изпълнението на проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност е един 

от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. 

Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията. 

Реализирането на местни програми, планове и проекти за устойчиво потребление на енергия 

трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи 

значителни ползи на местните общности. 

Предвидените в настоящата програма мерки, проекти и дейности имат за цел 

политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на територията на община 

Стралджа, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на 

населението и се подпомогне опазването на околната среда. 

 

II. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

Общинската Програма за енергийна ефективност на Община Стралджа  за периода 2020 

– 2030 г. е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), 

обн. ДВ бр.35 от 2015 г., с последни изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.  

Съгласно ЗЕЕ общинските програми за енергийна ефективност се разработват при 

отчитане на стратегическите цели и приоритети на Интегрираните териториални стратегии за 

развитие на съответните региони за планиране от ниво 2 и перспективите им за устойчиво 

икономическо развитие. 

 Програмата за енергийна ефективност е в съответствие и с Националния план за 

действие по енергийна ефективност, Националния план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия, Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за 

изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от 

обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд и Указанията на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна 

ефективност. 

През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни източници. 

До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на 

енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно 

потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат 

увеличени, но не и намалени. Програмата е в съответствие с тази рамка на ЕС, която предлага 

цели и мерки, с които икономиката и енергийната система на съюза да станат по-

конкурентоспособни, сигурни и устойчиви. Тя включва цели за намаляване на емисиите на 

парникови газове и за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, 
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като в нея се предлага нова система за управление и показатели за изпълнение. По-специално, 

европейската енергийна рамка предлага следните действия до 2030 г.:  

 поемане на ангажимент да продължи намаляването на емисиите на парникови 

газове, като се определи цел за намаляване с 40% до 2030 г. спрямо равнищата 

от 1990 г. 

 определяне на цел процентът на енергията от възобновяеми източници да 

достигне поне 27% от енергийното потребление, като държавите членки запазят 

гъвкавост по отношение на определянето на националните цели 

 постигане на по-добра енергийна ефективност чрез евентуални изменения на 

директивата за енергийна ефективност  

 реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии, като се включи резерв за 

стабилност на пазара Програма за енергийна ефективност на община Сталджа 

2020-2030 г.  

 ключови показатели — относно цените за енергия, диверсификацията на 

доставките, междусистемните връзки между държавите членки и 

технологичното развитие — с оглед измерване на напредъка към по-

конкурентна, сигурна и устойчива енергийна система  

 нова рамка за управление и докладване от страна на държавите членки, основана 

на националните планове, координирани и оценявани на равнището на ЕС. 

 Общинската програма за енергийна ефективност е разработена в съответствие със:  

 Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с 

хоризонт до 2050 г.  

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с 

хоризонт до 2050 г., отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на 

енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и 

газовия пазар и интегрирането им в общия европейски енергиен пазар, развитието и 

внедряването на нови енергийни технологии. Тези политики намират отражение и в 

Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г., 

който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на 

Енергийния съюз и на действията в областта на климата. 

Проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 

г., както и проектът на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република 

България 2021 - 2030 г. са два свързани стратегически документа, разработени въз основа на 

европейската политика и приoритети в областта на енергетиката и климата. В тях са заложени 

общи енергийни политики, приоритети, цели и мерки за тяхното изпълнение, като в 

Интегрирания план, мерките за изпълнение са развити в по-голяма дълбочина и детайлност. В 

проекта на Стратегия е заложена визията и общата рамка за развитие на енергетиката, като в 

нея не се включва по-голяма конкретика по отношение на инвестиционните проекти предвид 

Интегрирания план.  

В изпълнение на ангажиментите на Република България за постигане целите на 

европейската енергийна политика за създаване на Енергиен съюз, в Проекта на Стратегия са 

предложени следните основни приоритети: 

1. Гарантиране на енергийната сигурност и устойчивото енергийно развитие;  

2. Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар и защита на потребителите чрез 

гарантиране на прозрачни, конкурентни и недискриминационни условия за ползване на 

енергийни услуги 
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3. Повишаване на енергийната ефективност в процесите от производство до крайното 

потребление на енергия;  

4. Използване и развитие на енергията от възобновяеми източници, съобразно наличния 

потенциал, капацитета на мрежите и националните специфики, като част от прехода 

към нисковъглеродна икономика;  

5. Внедряване на иновативни технологии за устойчиво енергийно развитие. 

 Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г.  на 

Република България (ИНПЕК). 

 На 27.02.2020 г. Министерският съвет прие Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. (ИНПЕК), в който са заложени 

ключовите цели на националната енергийна политика за следващото десетилетие. Документът 

е изготвен в съответствие с изискванията на Регламента за управлението на енергийния съюз 

(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 

декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на 

климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, Програма за 

енергийна ефективност на община Сталджа 2020-2030 г. 7 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 

2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на 

Съвета. 

 С ИНПЕК се определят основните цели, етапи, средства, действия и мерки за развитие 

на националната ни политика в областта на енергетиката и климата, в контекста на 

европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката. Основните 

цели, заложени в ИНПЕК на Република България до 2030 г. са:  

 стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 

 развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика;  

 намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;  

 гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.  

Националните приоритети в областта на енергетиката са:  

 повишаване на енергийната сигурност и диверсификация енергийните доставки; 

 развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  

 използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, 

капацитета на мрежите и националните специфики; 

 повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;  

 защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.  

Ключови цели на националната енергийна политика до 2030 г. в сферата на 

енергийната ефективност са:  

- Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата 

прогноза PRIMES 2007 – 27,89%; 

- Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение и с базовата 

прогноза PRIMES 2007 – 31,67%; 

- Първично потребление на енергия – 17466 ktoe; 

- Крайно потребление на енергия - 10318 ktoe.  

 Стратегия „Енергетика 2020‖ на Европейския съюз. 

 През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020 г., т. нар. „триада 

20-20- 20‖ за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на 

енергията от възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната ефективност с 20%. 
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Тези цели целят ефективното използване на ресурсите на Европа като се направят важни 

промени в начина, по който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на това 

което вече е постигнато в областта на енергийната политика.  

 Пътна карта за енергетиката до 2050 г.  

През декември 2011 г. Европейската комисия публикува Пътна карта за енергетиката, 

която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г. като същевременно се подобри 

конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа.  

 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност.  

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и 

девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за 

енергийната ефективност.  

Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в Общините:  

 Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 

2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.  

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на 

сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни условия, 

както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението разходи-

ефективност.  

Директивата определя изисквания по отношение на: 

- Общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни 

характеристики на сгради и части от тях;  

- Прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните 

характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и 

външни ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен 

ремонт;  

- Енергийно сертифициране на сгради и части от тях.  

 Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно енергийната ефективност. 

 Директивата допринася за постигане целите на ЕС за енергийна ефективност чрез: 

- Изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на сградния 

фонд; - Задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната 

застроена площ (РЗП) на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските 

сгради това е пожелателно; 

- Насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и 

договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на 

санирането на сградния фонд; 

- Въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни 

обследвания, като част от прилагането на плана по ЕЕ от публичните органи. 

 Община Стралджа е в състояние да насърчава инвестициите и упражнява контрол 

върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност. С разработването 

на настоящата Програма за енергийна ефективност, Община Стралджа ще създаде устойчива 

политика за усвояване на различни енергийни възможности, тяхното приложение на местно 

ниво с конкретен обхват на инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез различни 

инструменти.  

 

 

 

 



9 
 

III. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ  

Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност и насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници се определя от следните по-важни 

нормативни документи:  

➢ Закон за енергийната ефективност (изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021 г.)  

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред т. 

нар. „задължени лица - търговци с енергия―, както и пред Общините в качеството им на крайни 

клиенти на енергия. 

 По силата на чл. 12 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната 

ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи 

разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, 

заложени в:  

- национални планове за действие по енергийна ефективност;  

- национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; 

- национален план за подобряване на енергийните характеристики на 

отопляваните и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от 

държавната администрация; 

- национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение 

на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от 

обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд; 

 Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите 

цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на 

основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на перспективите 

за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране. 

Програма за енергийна ефективност на община Стралджа 2021-2030 г. По аргумент от чл. 12, 

ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по енергийна ефективност се осигуряват 

в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините.  

Съгласно чл.14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна 

ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури 

постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на 

енергия до 31 декември 2020 г.  

Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014-2020 г. и се 

определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто годишно от 

средната годишна стойност на общото количество на продажбите на енергия на крайните 

клиенти на територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с изключение на количеството на 

продажбите на енергия, използвани в транспортния сектор, под код "В_101900" по статистиката 

на Евростат.  

Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между следните задължени лица: 

- крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена 

лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия―, които продават 

електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

- топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават 

топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;  

- крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни 

клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно; 
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- търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. 

тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели; 

- търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил, 

тона твърди горива годишно.  

- При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват следните 

стойности за изчисление на енергийни спестявания в размер: 

- по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.; 

- по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.; 

- по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г. 

 Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни 

спестявания задължените лица по чл, 14, ал. 4 (търговци с енергия) могат да: предлагат 

енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на енергийноефективни 

услуги, и/или правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници― 

или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна 

ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на 

индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, т. 11, и/или сключват 

споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други незадължени страни за 

прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни 

спестявания.  

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, собствениците на 

сгради по чл. 38, ал. 1, по отношение на които може да бъде извършено обследване за 

енергийна ефективност или сертифициране, собствениците на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление са длъжни да извършват управление на 

енергийната ефективност. 

 Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението на 

енергийната ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва: 

 1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на 

държавните и местните органи, както и на други мерки, които водят до изпълнението на 

Програма за енергийна ефективност на община Сталджа 2020-2030 г. 10 индивидуалните цели 

за енергийни спестявания;  

2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове енергии 

и потребители, включително дати, цени, количество и качество на доставените/продадените 

енергии и горива;  

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление; 

 4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни 

спестявания. 

 ➢ Закон за енергетиката  

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения: - 

да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитието на 

потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за 

електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване;  

- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите 

и съоръженията за външно осветление за имоти - общинска собственост;  

- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени 

работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните 

предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.  

➢ Закон за устройство на територията 
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 Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е т.нар. 

„шесто изискване към строежите― - изискването за енергийна ефективност (вж. чл. 169, ал. 1, т. 

6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това изискване дейностите, свързани с 

реализация на инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите по 

изпълнение на енергоспестяващи мерки са поставени на нова основа. 

 ➢ Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност  

- НАРЕДБА №Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

 - НАРЕДБА №Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 

 - НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г. за техническите паспорти на строежите 

 - НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и 

изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат, водещи до енергийни 

спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост; 

 - НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г. за условията и реда за извършване на 

проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, 

ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията 

и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната 

ефективност; 

 - НАРЕДБА №Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 

структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.  

- НАРЕДБА №Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им; 

 - НАРЕДБА №Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на 

енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за 

външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания; 

 - НАРЕДБА № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти 

на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (ЗЕ)  

- НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 

ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за 

задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни 

спестявания между задължените лица (приета с Постановление на Министерския съвет № 240 

от 15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.). 

 ➢ Енергиен паспорт на сграда  

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на 

съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по 

време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. Сертификат за енергийна 

ефективност на сграда се издава след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за 

подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на определените 

нива на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при спазване на 

изискванията на чл.15, ал.3 от ЗЕЕ. В срок до 15 март на съответната година АУЕР изготвя и 

публикува на интернет страницата си проект на списък на задължените лица по чл.14, ал.4 и 

техните индивидуални годишни цели. Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди 

въвеждането й в експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на 
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СМР. По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна 

ефекти  

 

IV. ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Община Стралджа е част от област Ямбол, която е част от Югоизточния район от ниво 2 

на страната. В географски аспект тя се намира в източната част на Горнотракийската низина, в 

Тунджанската хълмиста подобласт. Общината обхваща североизточната част на област Ямбол 

и граничи с общините Тунджа, Елхово, Болярово (от област Ямбол), Сливен, Котел (от област 

Сливен), Сунгурларе, Карнобат и Средец (от област Бургас). 

Общинският център град Стралджа отстои на 20 км североизточно от областния център 

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

транспортната система на страната, през който преминава голяма част от вноса и износа ни; 

най-значимото българско международно морско пристанище, осъществяващо над 50% от 

товарооборота на морските пристанища в България). 

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

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

– 1218.882 кв.км и Елхово – 701.703 кв. км). Средната надморска височина е 205.3 м, а средната 

гъстота на населението – 17.8 души/кв. км (2016 г.) (средно за област Ямбол – 36.4, за ЮИР – 

52.8, за страната – 64.0 души/кв.км).  

Селищната структура на Стралджа е представена от град Стралджа и още 21 села, по- 

голямата част разположени южно от общинския център. Значителна част от населението е 

съсредоточено в селата - 55,4% според данните от последното преброяване на населението (2011 

г.). Автомагистрала „Тракия" е основният делител на територията на общината, който оказва и 

ще оказва влияние върху развитието на селищата. Селата Зимница, Атолово, Лозенец и 

Маленово, заедно с административния център се намират северно от АМ „Тракия". През гр. 

Стралджа и селата Зимница и Атолово преминава жп линията „София-Пловдив-Бургас", което 

допълнително повишава тяхната транспортна обезпеченост. 
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Географско местоположение на община Стралджа 

 

2. РЕЛЕФ 

 Общината попада в основната младонагъната морфоструктура на Балканидите, която в 

югоизточната си част обхваща територия от Странджа. Тя се характеризира с ридове, 

ограничени от дълбоко всечени между тях речни долини. 

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

ниски хълмове в Тунджанско - Странджанската подобласт - Бакаджиците, както и със 

северозападните разклонения на Странджа планина. Обхвата на общината е в рамките на 

значително разнообразен релеф от равнинен и хълмист към полупланински, с надморска 

височина от 140 м. /с. Атолово/ до 220 м. /с. Александрово/. Средната надморска височина е 

205,3 метра. Равнинният релеф се изразява чрез Стралджанското поле, хълмистия чрез 

склоновете на Бакаджаците, а полупланинския е в рамките на Странджа планина. 

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

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

България, степените на отделни места достигат до десета степен. 

От характеристиката на релефа на община Стралджа могат да се направят няколко 

извода. В равнинната си част, с по-нисък наклон има добри предпоставки за развитие на 

земеделие и друг вид стопански дейности. Също така равнинния характер способства за по-

доброто използване на земята, отнасящо се до изграждане и подобряване на елементите на 

техническата инфраструктура. 
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3. КЛИМАТ  

Град Стралджа се намира в югоизточната част от територията на Република България, 

Тунджанско-Странджанската низина. 

По своите климатични фактори районът принадлежи към климатичния район на Източна 

България от Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната 



15 
 

климатична област.

 
"Среднодневният максимум" (плътна червена линия) показва средната максимална дневна 

температура за всеки месец за Стралджа. По същия начин "Среднодневният минимум" (плътна 

синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и студените нощи 

(пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в най-топлия ден и 

средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 30 години.  chart.svg

 
Климатичните условия в района се обуславят от неговото географско положение. На 

територията му се преплитат няколко климатични влияния, като с най-голяма сила е това на 

преходно-континенталният климат, характерен за Горнотракийската низина. В по-слаба степен 

е влиянието на Черно море и Средиземноморието. 

Диаграмата за "Максимална температура" за Стралджа показва колко са дните на месечна 

база, в които са достигнати определени температурни стойности. 

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

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

температура на въздуха над 10ºС. Сумарната годишна слънчева радиация е също висока 5600 

MJ/m2, при сумарна слънчева радиация за периода при температура на въздуха над 10ºС е 4400 

МJ/ m2. 

Облачността е един от главните компоненти на климата. Облачността има максимум през 

зимните месеци (сребърен бал 7.1), което намалява притока на топлина към земната повърхност 

в този район с около 70%. 

Географската ширина и надморската височина, на която е разположен града, определят 

неголямата разлика в топлинно отношение между основните сезони - зима и лято. 

Районът се характеризира със сравнително мека зима, като средномесечните януарски 

температури са 0,2ºС и горещо лято със средномесечна температура за м.юли - 23.2ºС. Средната 

годишна максимална температура е 17,9ºС, а средната годишна минимална - 6,4ºС. 

Средногодишната месечна температура е 12.0ºС. 
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Пролетта настъпва рано - края на февруари, началото на март, със средна температура 

задържаща се над 0,5ºС (средни минимални и максимални температури за април + 5,1ºС + 

17,9ºС). Есента е сравнително по-топла. Първите есенни мразове са към края на октомври или в 

началото на ноември. Средните минимални и максимални температури за ноември са + 3,7ºС 

±12,4ºС. 

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

Средната начална дата с трайно задържане на температурата над 10
o
С е около 10 април, 

което благоприятства вегетацията на културите. Средната продължителност на слънчевото 

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

период в порядъка на 3500-3800 
o
С. 

Същевременно региона се характеризира с поява на късни пролетни мразове, които в една 

или друга степен могат до компрометират реколтата. Средната дата на последният пролетен 

мраз е 11-13 април, като най-късната дата е 08 май за северните части на района. Лятото е 

относително горещо и носи белезите на континенталният климат. Средната юлска температура 

за района е 23
o
С. Абсолютната максимална температура е 44,4°С, а средната от максималните в 

порядъка на 38-40°С. 

Есента е продължителна и често топла, като средната температура над 10
o
С се задържа 

трайно до 25 октомври – 04 ноември. Средната дата на първия есенен мраз за същия период е 

23-29 октомври, като най-ранната дата на първия есенен мраз е 30 септември. 

Тези агроклиматични показатели благоприятстват отглеждането на зеленчукови култури и 

трайни насаждения - лозя и овошки. 

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

годишно) особено през зимата. 

Един от основните климатични фактори е режимът на валежите. Районът се характеризира 

със сравнително ниско количество от 541 мм годишна сума на валежите. Годишният ход на 

валежите е с минимум през зимата 121 мм, средни през пролетта - 138 мм и есента 129 мм и с 

максимум през лятото - 153 мм. Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за 

страната. Средногодишно падат 541 мм (за страната годишните валежи са 650 мм). 

 
Диаграмата за валежи за Стралджа показва броя на дните от месеца, в които е достигнато 

определено количество валежи. Относителната влажност на въздуха варира през годината. Най-

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

януари и февруари и е в рамките на 80-92%. 
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Валежите са разпределени неравномерно през годината. За периода 1993-2002г средните 

месечни суми на валежите по месеци са: януари- 29,87л/м2; февруари- 30 л/м2; март- 46,56 

л/м2; април-54,66 л/м2; май- 43,71л/м2; юни- 43,74 л/м2; юли- 54,15л/м2; август- 32,74л/м2; 

септември-64,45 л/м2; октомври- 44,70 л/м2; ноември- 54,01 л/м2; декември- 47,74 л/м2. За 

същия период с най-ниски средни валежи са годините 2000 и 2001г. 

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

орография и от експозицията на склоновете. 

 
През последните години по отношение на валежите картината е много неблагоприятна. 

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

След временно подобряване на условията за валежи (декември и януари) през лятото отново 

настъпва относително засушаване. Най-малко са били валежите през 2000г - 26,4 л/м2 средно 

на месец. През вегетационния период на повечето култури овлажнeнието на почвата е 

недостатъчно, тъй като минимума на валежите през летните месеци съвпада с повишената 

изпаряемост през същия период. Поради тези причини много от културите се нуждаят от 

изкуствено напояване. Това следва да се има предвид при оценката на условията на пригодност 

за развитие на полските култури и на възможностите за реализиране на тяхната максимална 

продуктивност. 

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

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

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

вятър под 1 m/s. Това са добри условия за разсейване на атмосферните замърсители за 

България. 

През цялата година преобладава вятърът, духащ от североизточната четвърт на хоризонта 

(NE 30,3%, при тихо време 31,3%). Най-голяма е скоростта му през зимните месеци - 6,8 м/сек. 
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Диаграмата за Стралджа показва дните в месеца, през които вятърът достига определена 

скорост. 
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Розата на вятъра за Стралджа показва колко дни в годината вятърът духа от определена 

посока. Пример ЮЗ: Вятърът духа от югозапад (ЮЗ) към североизток (СИ). 

 

 

 

  
месец сезон 

 
Станци

я  

н.м.в. 

Елемент I II III 


V 
V VI VII 

VII

I 
IX X XI 

XI

I 
З П Л Е год 

Ямбол 

ср. t
0
. ≥ 0.2 

2.

5 
5.6 

11.

3 

16.

4 

20.

3 

23.

2 

22.

6 

18.

5 

13.

0 
7.8 

2.

8 
1.8 

11.

1 

22.

0 

13.

1 

12.

0 

ср. max. t
0  

≥ 
4.3 

7.

0 

11.

1 

17.

9 

22.

8 

26.

8 

29.

9 

29.

9 

25.

9 

19.

6 

12.

4 

6.

8 
6.0 

17.

3 

28.

9 

19.

3 

17.

9 

ср. min 

t
0
   ≥ 

-

3.5 

-

1.

9 

0.5 5.1 
10.

0 

13.

6 

15.

6 

15.

2 

11.

7 
7.2 3.7 

-

0.

8 

-

2.1 
5.2 

14.

8 
7.5 6.4 

кол. вале

жи ≥ 
37 35 29 46 63 66 52 35 35 40 54 49 

12

1 

13

8 
153 

12

9 
541 

Източник „Климатичен справочникна РБългария“ 

 

4. ВОДИ  

4.1. Повърхностни води 

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

Мочурица. Река Мочурица е с водосборна площ 1278 км2 и дължина 86 км и е главен приток на 

р. Тунджа. Извира от южните склонове на Спидовска планина, западно от с. Ново село. Реката 

има ниски брегове, слаб наклон и тече бавно, като често се разлива. Коритото й е гъсто обрасло 

с висока водна растителност. През 2012-2013 г. „Напоителни системи― ЕАД са извършили 

почистване на коритото от с. Деветак, община Карнобат до с. Зимница, община Стралджа. 

Многоводната фаза на тези реки е от ноември до април, което се отразява и на качеството на 

повърхностно течащите им води – през тези месеци нивото на замърсяващите вещества е по-

малко в резултат на по-голямото разреждане на постъпващите отпадъчни води. 

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

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

определени 5 пункта в с. Маленово, с. Воденичане, с. Чарда, преди с. Лозенец и след с. 

Лозенец. 

Основни замърсители на повърхностните води са битово- фекалните и отпадъчните 

води от животновъдството и промишлените отпадъчни води. Действащите обекти на 

територията на Община Стралджа „Керамична къща Стралджа― ЕООД, „Булгаргтрансгаз― ЕАД 

и Компресорна станция „Лозенец―, са с изградени и действащи локални пречиствателни 

съоръжения за пречистване на заустваните отпадъчни води. 

На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за битови 

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

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

води - промишлени и битови. Канализацията на гр. Стралджа не е изградена докрай. Същото е 

положението и в с. Зимница - отпадъчните води сега се заустват в дере в непосредствена 

близост до жилищни-те квартали. В река Мочурица е заустена и градската канализация на гр. 

Карнобат, който също няма ПСОВ. След 2002 година почти ежегодно през летните месеци се 

констатират отравяния на ихтиофауната в р. Мочурица. Със заповед № РД – 970 от 28.07.2003 

г. на МОСВ р. Мочурица от изворите до вливането й в р. Тунджа е определена за чувствителна 

зона. 



20 
 

По данни на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район― от май 2014 година 

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

органично замърсяване – БПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, 

общ фосфор. Както се вижда от таблицата по-долу има лека тенденция на подобряване на 

качеството на повърхностните води, но то остава лошо като общо състояние. Заключението е, 

че силното органично замърсяване е причинено от непречиситени битови отпадъчни и 

промишлени води, което се предизвиква от отпадъчните води на гр. Карнобат и населените 

места след него. 

 

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

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

Код на ВТ/СМВТ Наименование Дължина на реките, 

km/Площ на 

язовира, км2 

Водосборна площ, 

km2 

История на 

повърхностното 

водно тяло     (ПУРБ 

2010 - 2015г.) 

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

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

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

4.BG3TU500L017 

СМВТ 

яз. Кирилово 44,0383725922 0,952242591924 

 

5.BG3TU500R012 р. Поповска от яз. 

Малко Шарково до 

устие, р. Ахлатийска 

47,426797542 351,327526535 

6.BG3TU700R025 

СМВТ 

Ляв приток на р. 

Тунджа минаващ 

през с. Блатец 

149,671350749 14,274035191 

7.BG3TU600R068 

СМВТ 

р. Мочурица от с. 

Мокрен до р. Сигмен 

580,150419356 29,706332996 

BG3TU600R061 

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

BG3TU600R022 

9.BG3TU600R062 

СМВТ 

р. Мочурица след 

вливане на р. Сигмен 

до устие 

419,893466545 46,06854816 

10.BG3TU570R067 р. Тунджа от вливане 

на р. Асеновска до 

вливане на р. 

Мочурица 

34,233368493 216,954500262 

BG3TU570R021 
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Повърхностни водни тела 

Източник : БД  ИБР, ПУРБ2016-2021г. 

Четири от повърхностните водни тела са Силно модифицирано водно тяло. 

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

Мочурица след гр. Карнобат са констатирани отклонения от нормите за добро състояние по 

следните физико-химични показатели: електропроводимост, амониев азот, нитратен азот, 

нитритен азот, общ азот, ортофосфати, общ фосфор и манган. За р. Мочурица е характерно 

силното органично замърсявне от непречистени битови отпадъчни и промишлени води. Най-

силно замърсяване се наблюдава в участъка след гр. Карнобат, поради вливането на 

непречистени отпадъчни води от градската канализационна мрежа. 

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

Славянци‖ АД - цех Сунгурларе в гр. Сунгурларе, зауства производствени отпадъчни води след 

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

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

определени зони за защита на предназначени  за питейно-битово водоснабдяване води по 

чл.119а, ал.1,т.1 от ЗВ и санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 

3/16.10.2000 г.за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерлани води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нжди. 

Статусът на  повърхностните водни тела на територията на община Стралджа (10 бр.), 

съгласно ПУРБ ИБР 2016-2021, приет с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет, е 

показан на Таблицата 

Статус на повърхностните водни тела на територията на община Стралджа 
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Поречие Код на  водното 

тяло, 

наименование 

Екологично 

състояние/ 

потенциал, 

изместващи 

показатели 

Химично 

състояние 

Екологична цел 

р.Тунджа BG3TU500R019 

р. Боадере 

Умерено, 

макрозообентос, 

електропроводимос

т, БПК, NO3, 

Nобщ, нитрати 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, 

NO3, Nобщ, нитрати 

р.Тунджа BG3TU500R020 

р. Симеоновска 

Умерено, 

макрозообентос, 

електропроводимос

т, NO3, Nобщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, NO3, 

Nобщ 

р.Тунджа BG3TU500R018 

Дереорман 

Умерено, 

макрозообентос, 

електропроводимос

т, БПК, NO3, 

Nобщ, нитрати 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, 

NO3, Nобщ, нитрати 

р.Тунджа BG3TU500L017 

Яз.Кирилово 

Лошо, Хлорофил 

А, Робщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по хлорофил А, 

Робщ 

р.Тунджа BG3TU500R012 

р. Поповска от 

яз. Малко 

Шарково до 

устие, р. 

Ахлатийска 

Добро Неизвестно Опазване на доброто 

състояние и 

предотвратяване 

влошаването 

р.Тунджа BG3TU700R025 

Ляв приток на р. 

Тунджа минаващ 

през с. Блатец 

Умерено, 

макрозообентос 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос 

р.Тунджа BG3TU600R068 

р. Мочурица от 

с. Мокрен до р. 

Сигмен 

Умерено, 

макрозообентос, 

фитобентос, БПК, 

NO3, NO2,  NН4, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

фитобентос, БПК, NO3, 

NO2,  NН4, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

р.Тунджа BG3TU800R065 

р. Мараш 

Умерено, 

Макрозообентос, 

О2, NH4, РО4, 

Робщ 

Неизвестно Постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, О2, БПК, 

NH4, РО4 

р.Тунджа BG3TU600R062 

р. Мочурица 

след вливане на 

р. Сигмен до 

Умерено 

макрозообентос, 

фитобентос, БПК, 

NO3, NO2,  NН4, 

Добро Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, 
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Поречие Код на  водното 

тяло, 

наименование 

Екологично 

състояние/ 

потенциал, 

изместващи 

показатели 

Химично 

състояние 

Екологична цел 

устие Nобщ, PO4, Pобщ NO3, NO2, NН4, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

р.Тунджа BG3TU570R067 

р. Тунджа от 

вливане на р. 

Асеновска до 

вливане на р. 

Мочурица 

Умерено, 

пакрозообентос, 

БПК 

Добро Постигане на добро 

състояние по 

макрозообентос, БПК 

Източник : БД ИБР, ПУРБ 2016-2021г. 

 

 

 
Химичното състояние на повърхностните водни  тела- ИБР 

Източник: БД Пловдив-Състояние на ПВТ  47  язовира 

Площта на повърхностните води – реки, откритиводни тела на община Стралджа възлизат на  

826,5 ха. 
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5. Подземни води 

 На територията на община Стралджа са разположени следните пет подземни водни 

тела, посочени в долната таблица: 

  

Подземни водни тела 

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

Елхово е обединено от две подземни водни тела от ПУРБ (2016-2021 г.) - BG3G000000Q017 - 

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

– Елхово, като са взети предвид научно обосновани становища по време на проведените 

консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021 година) 

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

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

Сунгурларско - Карнобатска котловина , BG3G00000NQ015 - Порови води в Неоген - 

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

Кватернер - Ямбол – Елхово, BG3G0PzK2Pg027- Пукнатинни води - Шипка – Сливен-  зони за 

защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПВТ)  са в 

лошо химично състояние в ПУРН 2016-2021, ИБР 

Обща оценка на химичното състояние на подземните водин тела- ИБР 

 

 

Код на ВТ Наименование Хим. 

състояни

е 

Вещества или 

показатели на 

замърсяване 

Концентрации на РС 

(2010-2014 год.) над 

Стандарт и над ПС 

BG3G00000NQ005 Порови води в Неоген - Кватернер - 

Сунгурларско - Карнобатската 

котловина 

Лошо Фосфати (mg/l) 

Магнезий (mg/l) 

BG3G00000NQ054 Порови води в Неоген - Кватернер - 

Ямбол - Елхово 

Лошо Нитрати (mg/l) 

Фосфати (mg/l) 

Натрий (mg/l) 

Хлориди (mg/l) 

BG3G00000NQ015 Порови води в Неоген - Кватернер - 

Сливенско - Стралджанската област 

Лошо Нитрати (mg/l) 

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

BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско - 

Сунгурларска зона 

Добро  
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Обща оценка на химичното състояние на подземните водин тела- ИБР 

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

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

Сунгурларско - Карнобатската котловина 

 

Характеристика : 

Геоложка характеристика- Кватернерни алувиални, пролувиални и пролувиално-

делувиални образувания и неогенски образувания, варовити пясъчници-напукани и глинести 

гравелити, чакъли; 

Дебелина  на ПдВТ, м-5-24; 

Коефициент на филтрация- м/ден-17; 

Водопроводимост- м2/ден- 60-120; 

Тип- ПдВТ в грабеновидни депресии; 

Цел: Постигане на добро състояние по показател фосфати, магнезий-2030 г. 

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

– Елхово 

 

Характеристика : 

Геоложка характеристика- Алувиални отложения (Кватернер),Елховската свита 

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

пясъчници, въглища /N/; 

Дебелина  на ПдВТ м-8-30; 

Коефициент на филтрация- м/ден-9-110; 

Водопроводимост- м2/ден- 90-450; 

Тип- ПдВТ в грабеновидни депресии; 

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

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

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

планирани мерки за 1. Прилагане на добри фермерски практики за животновъдство; 

2.Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове; 3.Провеждане на 

обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри земеделски 

практики. Тези мерки ще имат съответния ефект след период от 10 до 20 години, което е 

времето за пренос на замърсители от селското стопанство(нитрати). 

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

Сливенско - Стралджанската област 

 

Характеристика : 

Геоложка характеристика- Кватернерни алувиални, пролувиални, делувиални, 

пролувиално-делувиални и алувиално-пролувиални образувания, Неогенски образувания, 

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

Дебелина  на ПдВТ-10-40; 

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

Водопроводимост- м2/ден- 160-400; 

Тип- ПдВТ в грабеновидни депресии; 

Цел: по-малко строга цел по показател нитрати. 

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

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

планирани мерки за 1. Прилагане на добри фермерски практики за животновъдство; 
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2.Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове; 3.Провеждане на 

обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри земеделски 

практики. Тези мерки ще имат съответния ефект след период от 10 до 20 години, което е 

времето за пренос на замърсители от селското стопанство(нитрати). 

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

 

Характеристика : 

Геоложка характеристика- Берковска група (Палеозой), Задруга на дебелопластовия 

флиш, Пъстроцветна моласова задруга, Теригенно-карбонатна задруга (Палеоген) Неподелени 

турон-сенонски седименти и вулканоседиментни отложения, Гранити, алтернация от 

пясъчници, глинести скали  и брекчоконгломерати, глини, песъкливи варовици, Флишоподобна 

задруга (Горна Креда); 

Дебелина  на ПдВТ-36; 

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

Водопроводимост- м2/ден- 4-360; 

Тип- ПВТ с пукнатинни води; 

Цел: Постигане на добро състояние по показател нитрати,2030. 

Значителна площ от водното тяло е засегната от дифузни източници на замърсяване, 

като най-голям дял имат площите заети от селско стопанство. Поради това са планирани мерки 

за 1. Прилагане на добри фермерски практики за животновъдство; 2.Прилагане на добри 

земеделски практики за торене и съхранение на торове; 3.Провеждане на обучение на 

селскостопански производители и фермери за прилагане на добри земеделски практики. Тези 

мерки ще имат съответния ефект след период от 10 до 20 години, което е времето за пренос на 

замърсители от селското стопанство(нитрати). 

5. Подземно водно тяло BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско - 

Сунгурларска зона 

Характеристика : 

Геоложка характеристика- Еминска флишка свита, Драгановска свита, Мергели и 

алевролити-ерозирали, пясъчници, варовици, туфи; 

Дебелина  на ПдВТ-50; 

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

Водопроводимост- м2/ден- 5-50; 

Тип- ПдВТ с пукнатинни води; 

Цел:Опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. 

 

a.  Геотермални води 

На територията на общината се намират няколко находища на минерални води – в 

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

Министерството на околната среда и водите със свое Решение № 57 / 16.02.2011г.  предостави 

безвъзмездно за управление и ползване от община Стралджа за 25–годишен срок находище на 

минерални води „Стралджа‖, гр. Стралджа с водовземни съоръжения Сондаж № Я-2, Сондаж 

№ Я-12, Сондаж № Я-50 и Сондаж № Р-1х. Находището е № 86 от Приложение № 2 към чл. 14, 

т. 2 от Закона за водите. За сондажите е изготвен доклад за оценка на ресурсите, които са 

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

издадено разрешително на Община Стралджа за водовземане от минерална вода с цел 

„Използване на геотермалната енергия на водата за отопление на обществени сгради‖. 
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Експлоатационни ресурси на сондажите от находище "Стралджа" 

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

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 

 

6. ПОЧВИ 

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

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

през последните години почвената класификация и диагностика в нашата страна придоби нов 

облик. 

 

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

(псевдоподзолисти )- глеевидни и неглеевидни; 17- ливадно-канелени; 19-ливадни смолници;20-

алувиални и алувиално ливадни, 21-делувиални и делувиално-ливадни;  36-излужени канелени 

горски 

 

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

ордера, включващи 21 типа почви и 53 подтипа почви 

Почвите на община Стралджа  се отнасят към четири   основни ордера- Ордер А, В, 

С и F и  ордер Н- антропогенни почви. 

 

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

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

значение при формирането им оказват повишеното ниво (от 1 до 3 cm дълбочина) на почвените 

води, както и различното им обрасване с растителност. Наносни почви има покрай всяка река, 

но най-обширни и представителни площи заемат по поречията на реките Марица, Тунджа, 

Дунав и Дунавските острови. Характеризират се със следните общи особености: формират се 

винаги на заливната и първата надзаливна тереса на реките; подложени са на периодично (може 
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да не е ежегодно) заливане и натлачване на нови наноси; при естествени условия върху тях 

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

Поради периодичното отлагане на нови материали наносните почви имат само един слабо или 

по-добре изразен хумусен хоризонт, под който в дълбочина се редуват различни по 

песъчливост и химичен състав пластове наслоявания на речните наноси. 

 

6.2. Планосоли (Planosols) Ордер F 

В този почвен тип са поставени именуваните досега у нас псевдоподзолисти горски 

почви, които са разпространени в сезонно повърхностно преовлажнявани терени. Името им 

идва от латинската дума „planus― (равен, хоризонтален). 

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

трудно водопроницаем Вt -хоризонт под него, поради което текстурната диференциация на 

профила е много голяма. 

Към този почвен тип се отнасят старите псевдоподзолисти светлосиви горски почви; 

оподзолени канелени горски; канелено-псевдоподзолисти почви. Името им произлиза от лат. 

дума planus - равен, хоризонтален. Това са почви с елувиален Е-хоризонт и водонепроницаем 

глинест Вt-хоризонт под него. Всяка година планосолите изпитват периодично повърхностно 

преовлажнение от задържане на валежни води в пониженията и съответно силно изсушаване 

през сухия период. В практиката са известни с името "повърхностно преовлажнени почви". 

Преовлажението протича в най-активните (повърхностни) почвени хоризонти и предизвиква 

интензивни изменения в окислително-редукционните условия, интензифицира 

микробиологичната дейност и появата на желязно-манганови хидрооксиди в елувиалния 

хоризонт и сиви и ръждиви петна в слабопропусквливия Вt-хоризонт. 

Първостепенно значение за формирането на планосолите има повърхностният 

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

изпитват периодично повърхностно преовлажняване от застояване на валежни води и 

съответно силно изсушаване през сухия период. 

Наред с климата и растителността, определено влияние върху образуването на 

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

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

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

делят на неутрални (наситени) и кисели (ненаситени) 

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

малки ареали предимно на заравнени или слабо наклонени терени (наклони от 1 до 3 %). В 

Северна България тези почви са развити главно в Предбалкана, а в Южна България са 

застъпени широко в Горнотракийската низина, Източна Стара планина, Странджа, Сакар, 

Дервентските възвишения и др. Освен климата и растителността, върху образуването на 

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

преотложените плиоценски и старокватернерни седименти на киселите скали (гранити, 

пясъчници, гранитогнайси). 

В България планосолите се поделят на два подтипа в зависимост от наситеността им с 

бази - наситени (неутрални) и ненаситени (кисели). 

При неутралните (наситени) планосоли наситеността с бази е 65 %, а рН е над 5,2 в една 

част от хоризонт Вt. Киселите (ненаситени) планосоли имат степен на наситеност с бази по-

малка от 65 % и рН е под 5,2 по целия профил. Те са по-често срещаните планосоли в България. 

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

свойства на тези почви характеризират най-ниското за  България  естествено плодородие, 
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поради което с успех могат да се отглеждат само непретенциозни култури,  като овес, ръж, 

тритикале, ориенталски тютюн и др. 

 

6.3. Канелени почви (Chromic cambisols) – Ордер С 

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

в Южна България. Канелените почви са образувани върху карбонатните скали на Чирпанските 

възвишения, Асеновградското подножие на Родопите, възвишенията между Хасково и 

Димитровград, Ямболско, Тополовградско и Източна Стара планина. Релефът в тези региони е 

предимно хълмист, осигуряващ добър дренаж на терените. 

Естествената растителност на канелените почви е от нискостъблени гори и храсталаци, 

редини и пасища. Доминират съобществата на косматия дъб, благуна, пърнара, някои 

средиземноморски видове. Често срещани са разредените гори от източен габър, драка, 

смрадлика и тревни съобщества от кафтарика. Около 40 % от някогашните гори върху 

канелените почви са обезлесени и превърнати в обработваеми площи. 

Почвообразуването при тези почви дълго време е протичало без прекъсване като 

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

Ферсиалитизацията, която протича главно през сухия период, обуславя образуването на 

железни съединения, които оцветяват почвата в канелен и червеникав цвят. Поделят се на два 

подтипа (табл. 1): типични и карбонатни. 

 

6.4.  Лесивирани почви (Luvisols) - Ордер F 

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

следствие на акумулацията на глина и ил, механично изнесени от повърхностния хоризонт 

Името им е свързано с думите „lessivage― (фр.) и „luvere― (лат.), които означават измиване, 

отмиване и с него се определят почви с илувиална акумулация на глина. Според световната 

класификация на ФАО тези почви се определят като лувисоли, а у нас – лесивирани.    

Въвеждането на името „лесивирани почви― в българската класификация се налага от нуждата 

то да се уеднакви с международната класификация и най-вече - от необходимостта да се 

избегне очевидното различие с почвите от лесостепните или средиземноморските райони на 

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

в хълмистите и нископланинските територии на Дунавската (Мизийската) хълмиста равнина, 

Предбалкана, Южна и Средна България. Лесивираните почви се намират в условията на добър 

дренаж и интензивно селскостопанско използване със забележимо негативно антропогенно 

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

подтипа от известните общо 8 световни подтипа. 

 

6.5.  Смолници (Vertisols) - Ордер В. 

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

хоризонт. При суша те силно се напукват и образуват широки (над 1 cm) и дълбоки (до 50 cm) 

пукнатини. Наименованието им е свързано със силната им лепливост (като смола) във влажно 

състояние, а международното – от латинската дума „verto― (обръщане), тъй като за тях е 

типично разбъркването на почвата с материали от С-хоризонта нагоре по почвения профил, 

както и пропадане на структурни агрегати от повърхностния слой в пукнатините надолу. По-

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

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

структура в най-горната част на хумусния хоризонт и на силно плътнен (вертичен) хоризонт 

по-долу; значително съдържание на карбонати във вид на белоочки (в някои смолници има и 

гипсови кристали); 
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У нас са разпространени в долния лесорастителен пояс на Южна България, 

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

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

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

седименти и изветрителни материали или са изградени от диабаз, серпентин, амфиболити, 

които при изветряване дават голямо количество монтморилонитова глина. Типични са и за 

стари плиоценски езерни басейни, седиментите на които са обогатени с монтморилонитови 

глинести минерали и карбонати. 

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

преминали през хидроморфен стадий, придружен с развитие на буйна тревна растителност. 

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

разредени дъбови горички, храсти от драка, дива круша, бряст и др. Във връзка с присъствието 

на карботнати, на гипс и на различно влияние на подпочвените води смолниците у нас се 

подразделят на четири подтипа (табл. 1): богати, карбонатни, ливадни и гипсови. 

 

6.6.  Антропогенни почви (Antrosols) Ордер H. 

Тези почви са образувани при решаващото влияние на производствената дейност на 

човека независимо от това дали измененията са положителни или отрицателни. 

Антропогенизацията, от своя страна, се изразява главно в ликвидирането на естествената 

растителност и усвояване на земите за земеделие. А в последствие, с интензификацията на 

селскостопанското производство, са извършени значителни хидротехнически, 

хидромелиоративни и почвено-мелиоративни дейности и е прилагана висока агротехника. 

По механичен състав, почвите на територията  на община  Стралджа са предимно  

глинести. 

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

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

за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания) и собствениците, чиито парцели са 

одобрени, получават финансова помощ за подпомагане на агроекологични дейности, с цел 

контрол на почвената ерозия. 

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

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

пунктовете на почвения мониторинг. Мониторинговата система се извършвана три нива: 

 Първо ниво – широкомащабен мониторинг; 

 Второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване; 

 Трето ниво – локални замърсители - дифузно почвено замърсяване от 

земеделски източници. 

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

намиращи се на територията на страната.Почвеното пробонабиране и анализите се извършват 

от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 

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

почвата с тежки метали и металоиди, но през последните години не е провеждан мониторинг на 

този пункт. В района на Стралджа не са констатирани нарушения за замърсяване на почвите 

над МДК с тежки метали, металоиди и устойчиви органични вещества (пестициди. Също така 

органохлорните пестициди, полихлорираните бифенили и полицикличните ароматни 

въглеводороди са в граници много под ПДК.). 

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

(никел), Cr (хром), Co (кобалт), As (арсен) и Hg (живак). Проследявайки динамиката на 

контролираните индикатори се установява, че те са в граници на нормите, под МДК 
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(максимално допустимите концентрации), съгласно наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите 

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

на тежки метали, анализирано спрямо МДК за всеки обследван пункт от мониторинговата 

мрежа е представено на диаграмите: 

През последните години се налага тенденция за намаляване замърсяването на земите и 

почвите. Основни източници на замърсяване на почвите са промишлените предприятия, 

автомобилният транспорт, използваните химически средства, битовите отпадъци. Поради 

стагнацията в селскостопанския сектор, замърсяването на почвите с пестициди през последните 

години значително е намаляло. 

РИОСВ – Стара Загора извършва контрол на качеството на почвите по отношение на 

ерозия, вкисляване и засоляване. Системният мониторинг за промени в киселинно-алкалните 

свойства на почвите установи вкиселени почви в района на с.Иречеково. 

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

тежки метали и металоиди, но през 2011 и 2012 година не е провеждан мониторингна този 

пункт. В района на Сталджа не са констатирани нарушения за замърсяване на почвите над МДК 

с тежки метали, металоиди и устойчиви органични вещества (пестициди). Също така 

органохлорните пестициди, полихлорираните бифенили и полицикличните ароматни 

въглеводороди са в граници много под ПДК.). 

Ежегодно се осъществява мониторинг на почвите за засоляване. На територията на 

община Стралджа пунктът се намира южно от селищните граници на гр. Стралджа. Анализните 

резултати за 2012 и 2013 година показват, че почвите се определят като слабо солонцовати до 

солници. В състава на солите преобладават хидрокарбонатите и сулфатите на натрия. 

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

опожаряване на стърнищата. 

 

7. НАСЕЛЕНИЕ 

Общината обхваща територия 676,3 кв. км и съставлява 20,2% от територията на 

Ямболска област. Тя е трета по големина в рамките на област Ямбол. Община Стралджа 

обхваща 22 населени места – град Стралджа и 21 села. Селата от общината са: Александрово, 

Атолово, Богорово, Воденичане, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, 

Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, 

Тамарино, Чарда. Територията на общината е слабо заселена.  Населението на община 

Стралджа по данни на ГРАО към 31.12.2020 г. наброява 12381 души, от които в град Стралджа 

- 6601 души, а в селата 5941 души. 

ЕКАТТЕ Населени места Категория 
Надморска 

височина* 

Землище 

(дка) 

Население - 

брой (2020 г.) 

JAM22 Община Сталджа 4 3 676285 12381 

69660 Гр. Стралджа 4 3 79058 6601 

00343 с.Александрово 7 3 37317 109 

00816 с.Атолово 7 3 10455 181 

04786 с.Богорово 8 3 12089 52 

11661 с.Воденичане 7 3 32872 390 

11908 с.Войника 6 4 41182 294 

20804 с.Джинот 7 3 16062 220 

30898 с.Зимница 5 3 45493 1675 

32771 с.Иречеково 7 4 46607 332 

35794 с.Каменец 6 3 31546 360 
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ЕКАТТЕ Населени места Категория 
Надморска 

височина* 

Землище 

(дка) 

Население - 

брой (2020 г.) 

43615 с.Леярово 8 4 17872 23 

44118 с.Лозенец 6 3 28737 603 

44666 с.Люлин 7 3 23178 177 

46303 с.Маленово 7 3 34874 261 

51384 с.Недялско 7 4 44360 199 

55244 с.Палаузово 7 3 27526 90 

57409 с.Поляна 7 4 43750 148 

58003 с.Правдино 7 3 24384 44 

59046 с.Първенец 7 3 31586 184 

65406 с.Саранско 7 3 12982 81 

72076 с.Тамарино 7 4 21286 139 

80220 с.Чарда 7 3 13069 227 

* Надморска височина (групи):  1 - до 49 метра вкл.; 2 - 50-99 м. вкл.; 3 - 100-199 м. вкл.; 4 

- 200-299 м. вкл.; 5 - 300-499 м. вкл.; 6 - 500-700 м вкл.; 7 - 700-999 м.вкл.; 8 - 1000 и повече 

м. 

                 www. grao.bg 

 

Динамиката показва трайна тенденция на намаляване на населението в Община 

Стралджа (около 4 % за последните 5 години) или с 745 души 2019 спрямо 2015. През 2019 г. в 

Общината живеят 11 407 души, 50,35 % мъже и49,65 % жени. В Стралджа живеят 5503 души 

или 48,24 % а в селата 51,76 % от жителите на Общината.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

всичко 12152 12014 11794 11592 11407 

мъже 6080 6032 5901 5814 5744 

жени 6072 5982 5893 5778 5663 

В градовете 5668 5688 5647 5573 5503 

В селата 6484 6326 6147 6019 5904 

 

През 2019 г. под трудоспособна възраст е едва 20,36 % от населението на Община 

Стралджа. Възрастните над трудоспособна възраст са 3176 души или 27,84 % от населението. 

Около 51,79% е дела на хората в трудоспособна възраст.  

 

  2017 2018 2019 

Общо  мъж

е 

жени Общо  мъж

е 

жени Общо  мъж

е 

жени 

Общо 11794 5901 5893 11592 5814 5778 11407 5744 5663 

  Под 

трудоспособна 

възраст 

2348 1187 1161 2339 1181 1158 2323 1184 1139 

  В 

трудоспособна 

възраст 

6065 3366 2699 5974 3304 2670 5908 3283 2625 

  Над 

трудоспособна 

възраст 

3381 1348 2033 3279 1329 1950 3176 1277 1899 
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Община Стралджа е сериозно засегната от процесите на силна урбанизация. 

Населението по населени места намалява и не е равномерно разпределено върху общинската 

територия. Около 53, 32 от населението е съсредоточено в административния център гр. 

Стралджа. Близо 13,53 % от неселението в общината живее в село Зимница. Съгласно §1 от 

Допълнителните разпоредби на Наредба № 7/ 22.12.2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони, урбанистичната класификация 

на Община Стралджа включва следните категории: 1 – Много малък град (до 10 хил. жители), 1 

– средни села (от 1000 до 2000 жители), 6- малки села ( от 250 до 1000 жители),  14 - много 

малки села (до 250 жители). Към 2020 г. има 5 застрашени от пълно обезлюдяване и изчезване 

населени места с население под 100 жители - с.Богорово, с.Леярово, с.Палаузово, с.Правдино и 

с.Саранско 

№ Населени места 
Население - 

брой (2018 г.) 

Население - 

брой (2019 г.) 

Население - 

брой (2020 г.) 

1 Община Стралджа 12671 12532 12381 

2 Гр. Стралджа 6686 6643 6601 

3 с.Александрово 116 114 109 

4 с.Атолово 187 184 181 

5 с.Богорово 49 54 52 

6 с.Воденичане 385 394 390 

7 с.Войника 308 296 294 

8 с.Джинот 233 224 220 

9 с.Зимница 1726 1687 1675 

10 с.Иречеково 362 346 332 

11 с.Каменец 365 367 360 

12 с.Леярово 23 22 23 

13 с.Лозенец 599 597 603 

14 с.Люлин 176 175 177 

15 с.Маленово 266 270 261 

16 с.Недялско 209 210 199 

17 с.Палаузово 89 89 90 

18 с.Поляна 161 157 148 

19 с.Правдино 57 53 44 

20 с.Първенец 199 184 184 

21 с.Саранско 91 86 81 

22 с.Тамарино 145 144 139 

23 с.Чарда 239 236 227 

 

Постоянен адрес Настоящ адрес 

2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 

6746 6601 6391 6239 

 

По данни на ГД ГРАО населението на Община Стралджа по постоянен адрес намалява с 

2,15 % през 2020 г. спрямо 2016 г. и към 31.12.2020 г. е 6601 души. Населението по настоящ за 

анализираният период също намалява с около  2,37% и към края на 31.12.2020 г.  е 6239 души. 

По отношение на географско си положение, община Стралджа формира добра 

предпоставка за транспортнo – комуникационното развитие на общината. Това обуславя 



34 
 

нейната важна роля в регионален и национален план по отношение осигуряването на 

необходимите нива за свързаност и достъпност. През територията на община Стралджа 

преминава трасето на общоевропейския транспортен коридор – Европейски транспортен 

коридор ЕТК №8 /Дуръс-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна/, който свързва 

Балканите с Централна и Западна Европа. На 3.5 км в южна посока от град Стралджа е 

автомагистрала „Тракия‖, в близост са двата първокласни пътища I-6 и I-7. С АМ „Тракия" 

трасето осигурява бърза и сигурна връзка на общината със столицата - гр. София, и големите 

градове Пловдив и Бургас. През общината на пътен възел „Петолъчката‖ преминава важна 

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

България. С въвеждането в експлоатация на АМ „Тракия‖, показателят относителен дял от 

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

Югоизточен раон и област Ямбол стойности. Всички населени места са свързани с общинския 

център. 

 

На територията на община Стралджа преминават пътищата от РПМ, както следва:  

 Автомагистрала ,,Тракия‖ от км 289+273 до км 308+107;   

 Път I-6 ,,Петолъчката – Лозенец - Бургас‖ от км 421+100 до км 428+200;  

 Път I-7,,Петолъчката - Веселиново – Могила – Окоп – Елхово – ГКПП ,,Лесово‖ от км 

233+688 до км 246+588;  

 Път II-53 ,,Сливен – Ямбол – Калчево – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница С 

ОПУ - Бургас‖ от км 172+300 до км 184+800;  

 Път III-707 ,,Петолъчката – Стралджа – Воденичене – Палаузово – Недялско – Първенец – 

Александрово – Голямо Крушево – кръстовище с път II-79‖ oт км 0+000 до км 47+000;  

 Път III-5308 ,,Калчево – Саранско – Каменец – Ст.Караджово – кръстовище с път II-79‖ от км 

8+000 до км 24+600;  

 Път III-7007 ,,Зимница – Стралджа – Лозенец – кръстовище с пътI-6‖ oт км 0+000 до км 

13+300;  

 Път III-7009 ,,кръстовище с път I-7 – Бояново – Борисово – Леярово – кръстовище с път III-

5308‖ от км 14+300 до км 18+500;  

 Път III-7072 ,,Недялско – Иречеково – Търнава – Чарган – Ямбол‖ от км 0+000 до км 12+600. 

 

8. Техническа инфраструктура   

Електроснабдяването в община Стралджа се осъществява от националната енергийна 

мрежа, като електропреносната и електроразпределителната система и съоръженията към нея 

се стопанисват, поддържат и реконструират от EVN - Пловдив, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово. 

В управлението на община Стралджа е залегнало развитието на възобновяеми 

източници на енергия. В общината има няколко изградени фотоволтаични парка (ФВП), в 

землищата на селата – Палаузово, Атолово, Люлин, Воденичане и Зимница. В регулацията на 

следните населени места – Стралджа, Недялско, Тамарино и Маленово - също има изградени 

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

три в района на пътен възел „Петолъчката. Община Стралджа има стратегическо значение в 

газоснабдителната мрежа на страната, тъй като през нея преминава транзитният газопровод от 

Българо-Румънската до Българо-Турската граница. Перспектива за газификацията на град 

Стралджа вече има, тъй като през 2007 г. е изграден газопровод от АГРС на оранжерия - гр. 

Стралджа до ―Керамична къща Стралджа‖ ЕООД. 

По данни на НСИ 100% от населението на община Стралджа е свързано с общественото 

водоснабдяване, на водоподаване. Част от големите предприятия в общината имат изградени 
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собствени водоизточници за промишлени нужди - ―Керамична къща Стралджа‖ ЕООД, ―ЗПТ‖ 

АД, както и Компресорна станция „Лозенец‖ на „Булгартрансгаз‖ ЕАД. Останалите ползват 

води за технологични и питейни нужди от селищните водопроводни мрежи.  

 

9. СГРАДЕН ФОНД 

Енергийна ефективност в сгради е осигуряването и поддържането на нормативните 

параметри на микро-климата в сградите, топлосъхранението им и икономията на енергийни 

ресурси за нуждите на сградите с минимални финансови разходи. Енергийна ефективност на 

една сграда представлява баланс между разхода на енергия и комфорта на обитателите, 

съобразно особеностите на строителната конструкция, достъпните технически средства и 

режима на използване на сградите. Нивото на енергийна ефективност на сградата е техническа 

характеристика, показваща какви са енергийните ѝ потребности при стандартизирани условия 

на експлоатация. Изразява се с количеството енергия, необходимо за отопление, охлаждане, 

вентилация, гореща вода и осветление на 1 m3 от застроения обем или 1 m2 от разгънатата 

застроена площ на сградата. Това количество трябва да осигурява нормативните параметри на 

микроклимата и комфорта на обитаване. На сградният фонд се пада 40% от общото енергийно 

потребление в ЕС, затова намаляването на потреблението на енергия и използването на 

възобновяеми енергийни източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими 

за намаляване на енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове. 

Съществуващите сгради на територията на община Стралджа се делят най-общо по вид на 

собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и 

юридически лица). По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Стралджа има 

6755 жилищни сгради, от които 4886 или 73% обитавани и 1848 или 27% необитавани.  

Община 
Общо 

 

Вид на сградата 

 

Жилищна 

обитавана 

 

 

Жилищна 

необитавана 

 

Жилищна за 

временно 

обитаване 

 

Жилищна за 

колективно 

домакинство 

 

 

Община 

Стралджа 
6737 4886 1848 1 2 

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

книга 28 – Ямбол 
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По отношение на тяхното предназначение се приеме следната квалификация на 

сградите: 

1. жилищни:  

а) еднофамилни индивидуални къщи;  

б) жилищни сгради (блокове) с ниско и средно застрояване; 

 в) смесени сгради; 

2. нежилищни (сгради, които са публична собственост или се използват от 

обществеността): 

 а) сгради за административно обслужване (административни, кметсва, и др.); 

 б) сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.);  

в) други сгради за обществено ползване (сгради в областта на социалните дейности, 

читалища и др.). 

    
Табл. Жилищен фонд към 31.12.2015 г. 

 

Административното обслужване на територията на общината се осъществява от 

местните власти на община Стралджа.  

В 5 населени места на общината има кметства:  Зимница,  Воденичане,  Иречеково, 

Каменец и Лозенец. В 15 населени места има кметски наместничества: Богорово, Леярово, 
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Правдино, Саранско, Маленово, Първенец, Тамарино, Атолово, Джинот, Чарда, Недялско, 

Войника, Люлин, Александрово, Палаузово. 

Жилищният фонд в общината като цяло е остарял и амортизиран, което е предпоставка 

за слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от 

сградите. Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни 

загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските 

плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през 

прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските 

топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо 

състояние на фасадите на сградите и конструкциите. Ниската енергийна ефективност се дължи 

на липсата на изолации на покриви и стени, старо осветление с енергоемки светлоизточници, 

амортизирани отоплителни инсталации и др. На съвременните изисквания за енергийна 

ефективност отговарят преди всичко обектите, строени и реновирани през последните години, 

които са сравнително малък процент от всички сгради на територията на общината. По-

голямата част от старите частни сгради и жилища в Стралджа се нуждаят от сериозни 

инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден фонд вероятно ще 

съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако за всеки 

конкретен случай това е икономически оправдано. За отопление на сградите в общината се 

използват предимно геотермалната енергия на водата, електрическа енергия, локални 

топлоизточници, или печки на дърва и въглища. Подобряването на топлоизолацията, подмяната 

на дограмите, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева 

енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което 

е приоритет на общинската енеригийна политика. Дейностите и мероприятията по енергийна 

ефективност, сред които и обследването на сградите, са израз на стремежа към установяване на 

баланс между разхода на енергия и комфорта на обитателите в най-ниската точка на 

финансовите разходи за дадена сграда, за определен обозрим период от време, чрез 

оптимизация на разхода на енергия. Като следствие от повишаването на енергийната 

ефективност на дадена сграда могат да се постигнат и други ползи, например подобряване на 

микроклимата в сградата и на архитектурният изглед, намаляване на количеството отделяни в 

атмосферата вредни емисии и други. Тези ползи, обаче, не следва да бъдат поставяни за 

основна цел на дейностите по енергийна ефективност. Целта на обследването за енергийна 

ефективност на сгради е да даде насоки за намаляване на потреблението на енергия, при 

запазване на нормативния комфорт на обитаване. Едновременно с това следва да се направи 

финансова оценка на техническите средства, необходими за провеждане на обследването. На 

практика, обследването за енергийна ефективност следва да се разглежда като оптимизационна 

задача, решаването на която обхваща няколко етапа. Първият е подготвителният етап, който 

включва т.нар. идентификация на сградата. Събират се данни за геометричните й параметри, 

включително за характеристиките на ограждащите елементи и конструкции (стени, 

остъкляване, покривна конструкция, фундамент и др.). Изготвя се ситуационен план 

(ориентация на сградата спрямо небесните посоки, разположение спрямо релефа на местността 

и други сгради и т.н.). Оценява се техническото състояние и характеристиките на техническото 

оборудване, на базата на което са изградени инсталациите за преобразуване, пренос и 

разпределение на енергия в сградата. Маркират се внесени изменения в разпределението на 

вътрешните обеми и тяхното функционално предназначение, спрямо първоначалния проект. 

Идентифицират се специфики в експлоатацията на сградата – график на работа и температурен 

режим на помещенията. Топлинният баланс – най-общо, отчита входящите енергийни потоци 

от топлинна енергия, внесена в сградата чрез различни видове горива. Енергията се генерира 

като резултат от изгаряне на горивата в обема на сградата. В тази категория е и топлинната 
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енергия, доставяна чрез топлоносител със средствата на централизираното топлоснабдяване. 

Сред входящите енергийни потоци е и топлинната енергия, добивана чрез електроенергия (с 

електронагревателни отоплителни уреди и/или посредством термопомпени съоръжения) или 

чрез преобразуване на слънчевата радиация. Не на последно място се нарежда и топлинната 

енергия (топлинни печалби) от падащата върху ограждащите елементи и конструкции на 

сградата слънчева радиация, както и топлинната енергия, разсейвана от различни електроуреди, 

енергията, дори и от обитателите на сградата и др. Сред изходящите енергийни потоци се 

нареждат загубите на топлинна енергия от топлопреминаване през сградните ограждащи 

елементи и конструкции. Такива загуби са и дължащите се на инфилтрация; както и топлинната 

енергия, изнасяна от сградата чрез смукателната вентилация на вентилационната/климатичната 

инсталация или следствие от консумацията на битова гореща вода и др. За да бъде съставен 

топлинният баланс, сградата се представя чрез опростен математически модел. В него участват 

геометрични, топлотехнически, режимни параметри, характеристики на оборудването и 

системите за отопление, вентилация и климатизация на сградата и др. Съгласно нормативните 

изисквания на Чл. 38. на ЗЕЕ (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.): (1) Сградите за обществено 

обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв.м. и сградите в експлоатация 

подлежат на задължително обследване и сертифициране с изключение на: 1. молитвените 

домове на законно регистрираните вероизповедания в страната; 2. временните сгради с 

планирано време за използване до две години; 3. нежилищни сгради с ниско потребление на 

енергия, използвани за селскостопанска дейност; 4. производствените сгради и части от сгради 

с производствено предназначение; 5. жилищните сгради, които се използват по предназначение 

до 4 месеца годишно или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с 

очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно 

използване; 6. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м. (2) Сгради културни 

ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, могат да бъдат обследвани 

за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, доколкото изпълнението на някои 

минимални изисквания за енергийни характеристики не води до нарушаване на архитектурните 

и/или художествените характеристики на сградата. Съгласно нормативните изисквания, 

собствениците на сгради за обществено обслужване са длъжни да изпълнят мерките за 

достигане на минимално изискващия се клас на енергийно потребление, предписани от първото 

обследване, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването. 

Собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м., за които има издаден 

сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в 

сградата. Като цяло общинският сграден фонд на Община Стралджа е морално остарял. 

Сградите са строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от 

сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради са с ниски 

качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, под и остъкления на 

фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически характеристики и изискват 

допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC 

дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, 

което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. 

Състоянието на жилищния сграден фонд в голяма степен е същото като на обществените 

сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на дограмата, саниране, полагане на 

топлоизолация на външни стени, покрив и под. Санирането на еднофамилни и жилищни сгради 

е сред приоритетите на общинската енергийна политика. Как се постига висока енергийна 

ефективност?  

 ➢Намаляване на топлинните загуби през сградната обвивка  

• Архитектурна форма и ориентация  
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• Висока изолираща способност на всички ограждащи елементи на сградата, граничещи 

с почвата или с околния въздух  

• Защита на топлинните мостове в сградната обвивка  

• Контрол на инфилтрацията на въздух през ограждащите елементи на сградата  

• Пасивно използване на слъчевата енергия и на други природни източници  

➢ Използване на системи за отопление, климатизация, вентилация, подгряване на вода 

и осветление с високи ефективности на:  

• преобразуване  

• разпределение 

 • отдаване  

• регулиране  

Изпълнението на комплекса от мерки би следвало да доведе до: – Увеличаване на 

комфорта на обитаване на сградата (достигане до нормативните показатели за качество на 

микроклимата), при фиксирани финансови разходи за енергия; – Запазване на нормативните 

показатели за комфорт на обитаване на сградата, както и намаляване на финансовите разходи за 

енергия. – Комбинация от тези възможности чрез достигане на нормативни показатели за 

комфорт паралелно с възможност за намаляване на финансовите разходи за енергия. На всички 

съществуващите сгради следва да се съставят технически паспорти след реконструкциите, част 

от които е и сертификата за енергийна ефективност, съгласно изискванията на НАРЕДБА №5 

от 28.XII.2006 г. (изм., бр. 102 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.) за техническите паспорти на 

строежите. От 1 януари 2021 година всички нови сгради в ЕС ще трябва да използват много 

малко количество външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Това ще се 

постигне, като се произвежда енергия на място и се подобри консумацията. Въвежда се и 

задължително енергийно сертифициране на сградите, за да могат собствениците и наемателите 

да сравняват лесно ефективността. Новите изисквания са част от стремежа на ЕС за засилване 

на потреблението от чисти енергийни източници. Европейският парламент одобри през април 

2018 г. промени в директивата за енергийната ефективност на сградите. Те задължават страните 

в ЕС да подготвят дългосрочни национални стратегии, които да гарантират, че до 2050 г. 

сградите в ЕС почти не използват външна енергия. Промените насърчават използването на 

„умни― технологии за намаляване на енергийното потребление и налагат въвеждането на точки 

за презареждане на електрически автомобили в паркингите на новите сгради. 

 

10. Образование 

Община Стралджа разполага с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира 

равнопоставен достъп до образование за децата и учениците от общината. През разгледания 

период функционират четири училища  и две детски градини.                        

Детски градини. 

През периода  2014-2020 не се забелязва промяна в броя на детските градини.  

С Решение № 378 от Протокол № 32/31.05.2018г. на Обс.- гр. Стралджа, е закрита Детска 

ясла „Калинка‖.   

В ДГ „Здравец‖- гр. Стралджа е разкрита яслена група, която обхваща децата от 10м. до 3 

годишна възраст. 

На територията на община Стралджа функционират две детски градини намиращи се в 

градския център на общината. Те разполагат с филиали в селата- с. Зимница, с.Войника, с. Лозенец и 

с. Първенец.  

Детските градини в община Стралджа разполагат със следната материална база: 

 

10.1. ДГ "Мати Рубенова"- гр. Стралджа      

     ДГ „Мати Рубенова― се състои от основна сграда намираща се в гр. Стралджа и два филиала в с. 
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Зимница и с. Войника.  В гр. Стралджа основната сграда се състои от една сграда, която разполага 

с 4 групи на два етажа. Всяка група разполага с основно помещение, спално, санитарно помещение 

и гардеробна. В приземния етаж е разположен кухненският блок, складови помещения, перално 

помещение и котелно. В административната част има два кабинета. 

В с. Зимница сградата се състои от два етажа. Има две групи с основно помещение, спално, 

санитарен възел и гардеробна. Кухненски блок, перално помещение, котелно и складови 

помещения и два административни кабинета. 

В с. Войника се помещава една група. Основно помещение, спално, санитарен възел и гардеробна. 

В приземния етаж се помещава кухненския блок, перално и складови помещения. Във всяка сграда 

има медицински кабинет. 

 

10.2. ДГ „Здравец“- гр. Стралджа 

  ДГ „Здравец―гр. Стралджа, разполага със 3 сгради – публична общинска собственост. Една сграда 

в гр.Стралджа, филиал в с.Лозенец и филиал в с. Първенец 

Сградата на ДГ „Здравец― - гр. Стралджа  разполага с 6 занимални, 1 кухня, 3 административни 

стаи, 1 перално помещение, 1 медицински кабинет и котелно помещение. 

Сградата на филиала в с.Лозенец разполага с 2 занимални, 1 стая на учителя, кухня и перално 

помещение и котелно помещение със твърдо гориво. 

Сградата на филиала  в с.Първенец, разполага с 1 занималня, 1 стая спално помещение, кухня, 

склад и перално помещение. 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕЦА И МЕСТА  В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ 

Година 
Детски 

градини 
Места 

Деца 

общо 

в т.ч.    

момичет

а 

2014/2015 2 452 490 251 

2015/2016 2 450 420 213 

2016/2017 2 450 458 240 

2017/2018 2 459 457 222 

2018/2019 2 497 408 204 

2019/2020 2 463 415 190 

Източник НСИ 2020www.nsi.bg 

 

    В община Стралджа функционират четири училища, от които едно средно и три основни 

училища:        

   1. Училище  СУ „П.К.Яворов― 

   2. Основно училище "Св.св. Кирил и Методий"- гр.Стралджа 

3. Училище: ОУ Св.Св.Кирил и Методий"- с. Зимница      

     4. OУ,,Христо Ботев―- с. Войника   

 

 

 

 

 

http://www.nsi.bg/
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 УЧИЛИЩА, ПАРАЛЕЛКИ, УЧИТЕЛИ, УЧАЩИ И ЗАВЪРШИЛИ И 

НАПУСНАЛИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ  
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Източник НСИ 2020 www.nsi.bg 

 

За периода от 2014 до 2019 година, броят на учащите възлиза на 7147 бр. През периода 2014-

2020година се забелязва устойчива тенденция на намаляване броя на учащите. Ако през учебната 

2014/2015 техният брой е 1279, то през учебната 2019/2020 те са 1052 ученици, или абсолютен спад  

от 227 бр. или 20,03%. 

    Общият брой на завършилите основно образование през отчетния период са 681 бр., 

неравномерно разпределени през годините. Учениците завършили средно образование през 

отчетния период са 118. 

 

 (брой) 

години Основно образование Средно образование 

2014 101 29 

2015 93 18 

2016 88 21 

2017 182 5 

2018 116 17 

2019 101 28 

Източник НСИ 2020 www.nsi.bg 

        Общият брой на напусналите ученици от основно образование и специалните училища в 

Община Стралджа за периода 2014 – 2019 год. е 125 броя, а броят на напусналите средно 

образование е 75 броя. 

 Отпаднали ученици 

години Основно образование Средно образование 

2014 9 - 

2015 20 8 

2016 15 17 

2017 61 45 

2018 20 5 

2019 - - 

Източник НСИ 2020www.nsi.bg 

 

Засилени са обществените очаквания към системата  за предоставяне на качествено 

образование, съобразено с потребностите на социално-икономическата и културна среда. 

Модернизирането и развитието на системата на общинското образование не може да бъде 

осигурено единствено с ресурсите от държавния бюджет за държавно делегирана дейност 

―Образование‖. Необходимо е да се развият оптимално възможностите на публично-

http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/
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частните партньорства в областта на образованието и максимално да се използват 

възможностите за проектно финансиране на образователни дейности в Общината. 

Основният вид и най - масово срещан обект за развитие на културни дейности в община 

Стралджа са читалищата. На територията на община Стралджа функионират 21 читалища. 

 
Табл.  Местоположение на обектите на културата – вид, капацитет 

 

11. Здравеопазване 

В община Стралджа здравеопазването е представено от извънболнична лечебна помощ. 

Извънболничната помощ включва първична извънболнична медицинска помощ и 

стоматологична помощ. 

 

Населено 

място 

Видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична 

помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, 

рехабилитационни центрове и др.) 

гр. Стралджа Център за спешна медицинска помощ 

с. Войника 
Център за спешна медицинска помощ 

гр. Стралджа 
4 кабинета на общо практикуващи лекари и 2 стоматологични кабинета, от 

които 1 в СУ - Стралджа 

с. Зимница 3 кабинета на общо практикуващи лекари и 1 стоматологични кабинета 

с. Недялско 1 кабинет на общо практикуващ лекар 

с. Поляна 1 кабинет на общо практикуващ лекар 

с. 

Александрово 

1 кабинет на общо практикуващ лекар 

с. Тамарино 1 кабинет на общо практикуващ лекар 

с. Войника 1 кабинет на общо практикуващ лекар 
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с. Саранско 1 кабинет на общо практикуващ лекар 

с. Чарда 1 кабинет на общо практикуващ лекар 

Мрежа на обекти на здравеопазването - 2019 г. 

 

12. Промишлеността  

Промишлеността в общината е базирана предимно на местни ресурси и представена от 

предприятия на преработващата и добивната промишленост – производство на: метални 

изделия; керамични изделия за строителството; хранителни продукти и напитки, 

дървообработването и мебелната промишленост, добив на скални материали, инертни 

материали (чакъл), вар.  

Хранително – вкусовата промишленост е представена от мелничарство, хлебопроизводство, 

производство на фуражи, винопроизводство. На територията на община Стралджа са изградени 

следните предприятията: „Винарска изба МАРАШ‖, гр. Стралджа  - произвежда вина от 

червени и бели сортове грозде, модерно оборудвана, „Винпром Ямбол‖ ЕАД – производство на 

алкохолни напитки; ―Градус 1‖ООД -  с. Зимница – отглеждане на кокошки носачки и бройлери 

и др. В гр. Стралджа и с. Зимница са изградени мелници за производство на брашно. В с. 

Атолово функционира  цех за производство на сладолед. 

Металообработващата промишленост е представена от „Завод за Поливна Техника‖ АД, град 

Стралджа с профил електролитно поцинковане, производство на профили, стоманени тръби, 

предпазни огради за пътища (мантинели и др.). Фирмата е с частен капитал, съвременно 

оборудвана с 2 основни цеха „Тръбопроизводство‖ и „Поцинковане‖, със закрити складове за 

продукцията, която се реализира както на вътрешния, така също и на външния пазар. 

„Стеми БГ‖ ООД е частна компания, която е специализирана в ръчна изработка на аксесоари за 

камини. 

Керамичната промишленост е с добри перспективи за развитие, свързани с наличието на 

качествени глинени запаси. Представена е от фирма „Керамична къща Стралджа‖, с частен 

капитал, модерно оборудвана. 

В с. Каменец има действащо предприятие за добив на негасена вар, както и добри възможности 

за добив на инертни материали (чакъл) за строителството.  

В землището на с. Правдино има пясъчни скали и кариера за добив на този камък, който се 

използва за облицовъчен материал в строителството. Съществуват благоприятни възможности 

за изграждане на предприятие за обработка на тези скални материали.  

В с. Иречеково са разкрити скални находища от кариерен тип (открит способ на добив на 

трахибазалти) на северозапад от селото, които ще се експлоатират на концесия. Трахибазалтите 

се използват като суровина при производството на асфалтобетонни смеси и пътни основи.  

В с. Зимница, както и между гр. Стралджа и с. Атолово са разположени стопански и 

производствено - складови терени.  

В с. Саранско е изградена складова зърнобаза (филиал на „Зърнени храни‖ – Ямбол).  

В община Стралджа повечето сгради на промишлени предприятия, нямат потребление на 

енергия от възобновяеми източници. 

За повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на ВЕИ в промишлената сфера в 

община Стралджа, трябва да се приложат следните общи мерки: 

 Въвеждане в производството енергоспестяващи технологии на базата на оптимизиране 

на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и други; 

 Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез въвеждане на 

нови отоплителни технологии; 

 Въвеждане на енергоспестяващо осветление; 
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 Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност на 

общинско ниво на базата на която да се приложат препоръчителни мерки, специфични 

за oбщината. 

Активната политика на общината е насочена към привличане на български и чуждестранни 

инвеститори както в сферата на промишлеността, така също и в другите икономически отрасли 

и дейности. За всяка ПС обследването се извършват веднъж на всеки 3 години и има за цел да: - 

определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление при запазване 

качеството на произвежданите стоки и предоставяните услуги; - предложи мерки за 

повишаване на ЕЕ. Eнергийната ефективност се дефинира като ползването на по-малко енергия 

за постигането на същата или дори по-висока производителност. Все повече експерти смятат, 

че именно енергийната ефективност е най-важното и рентабилно решение за редуциране на 

емисиите парникови газове, генерирани от индустриалните процеси. Редица проучвания 

показват, че енергийната ефективност има техническия потенциал да намали промишленото 

енергопотребление с около 20%. Значимостта на този потенциал е очевидна, като се има 

предвид, че индустрията отговаря за 26% от глобалните емисии на въглероден диоксид. В 

допълнение, енергийната ефективност не само намалява емисиите на парникови газове, но 

може да допринесе за увеличаване на конкурентоспособността и производителността на 

предприятията. Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и системи 

е сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление на Закона за енергийна 

ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за 

разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания. 

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г.): (1) 

Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за 

външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности за 

намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. (2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички: 1. 

предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от 

Закона за малките и средните предприятия; 2. предприятия за предоставяне на услуги, които не 

са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните 

предприятия; 3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh; 

4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 

000 жители. Като цяло сградния фонд на местните промишлени предприятия е сериозно 

амортизиран с лоши технически характеристики, ниска енергийна ефективност и високи 

топлозагуби. Санирането на сградите, подобряването на енергийните им характеристики и 

използването на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще придобива все 

поголямо значение и ще се развива в община Стралджа. Независимо от високата значимост и 

предимствата на енергийната ефективност, промишлените предприятия на този етап не могат 

да се конкурират ефективно, да внедрят необходимите енергоспестяващи мерки и да заменят 

традиционните енергийни източници без значителни инвестиции.  

Опитът на индустрията показва, че компаниите могат да спестят между 10 и 30% от годишното 

си енергопотребление, а оттам и да намалят експлоатационните си разходи в подобна степен 

чрез по-добро управление на енергията. Благодарение на прилагането на доказани най-добри 

практики много от тези възможности за енергийни спестявания могат да бъдат осъществени с 

кратък период на възвръщаемост от една до две години, а в някои случаи и само няколко 

месеца. Внедряването на решение за управление на енергийната ефективност допринася и за 
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оптимизиране на промишлените системи и подобряване на цялостния мониторинг на 

ефективността. 

 

13. ТРАНСПОРТ 

Всички населени места от общината се обслужват от обществен транспорт.  

През територията на община Стралджа преминават две от деветте главни железопътни линии, 

част от железопътната мрежа на България: 

 VIII-ма ж.п. линия Пловдив – Бургас, от км. 196+141 с разгъната дължина 18 840 м. 

 III-та ж.п. линия Илиянци – Карлово – Карнобат – Варна Фериботна с дължина 1 265 м. 

Населените места се обслужват от 2 бр. сметосъбиращи камиона „Ford‖ – Trucks183. 

Отделяните емисии на вредни вещества в атмосферата от транспортни средства и 

транспортното обслужване на територията на общината са минимални и не застрашават 

околната среда. 

Енергийната ефективност в областта на транспорта е пряко свързана с необходимостта от 

ограничаване на емисиите парникови газове в атмосферата. Глобалното затопляне се дължи на 

повишена концентрация на парникови газове /ПГ/, като емисиите им продължават да растат. 

Транспортният сектор разчита на изкопаеми горива за задоволяване на 97% от енергийните си 

потребности, но необходимостта от предприемането на мерки за неутрализиране на промяната 

в климата изисква повишено внимание по отношение на енергийната сигурност. Природните и 

климатичните бедствия оказват влияние върху сигурността и безопасността на превозите във 

всички видове транспорт. Намаляването на потреблението на невъзобновяеми ресурси е 

изключително важно във всички аспекти на функциониране на транспортните системи. През 

последните години в световен мащаб, автомобилите стават по-екологични и „чисти‖, но затова 

пък броят им продължава да расте. 

Липсата на адекватни анализи и мерки за подобряване на енергийната ефективност в 

транспорта може да доведе до недооценяването на ефекта от организационни мерки, които биха 

повлияли положително върху целия сектор. Съществуват все повече инициативи, насочени към 

повишаване на енергийната ефективност на превозните средства, но това е само част от 

решението на проблема. Пообхватният подход е да се реализират мерки по отношение на 

намаление на търсенето на превози в отделни пазарни сегменти и/или пренасочване на 

търсенето към по-екологични и енергийно ефективни видове транспорт, за да се осигури 

постигането на целите за устойчиво развитие до 2020 и 2050 година. Най-често прилаганите 

мерки за повишаване на енергийната ефективност на транспортния сектор в ЕС са свързани с 

повишаването на ефективността на превозните средства или с насърчаване купуването на по-

екологични превозни средства. Друга възможност, която осигурява значителни резерви за 

повишаване на енергийната ефективност на транспорта, е промяна в съотношението между 

видовете транспорт при изпълнение на товарните и пътническите превози и промяна в 

поведението на водачите на транспортни средства. В различните видове транспорт е възможно 

прилагането на мерки, свързани с доброволни съглашения и екологично или енергийно 

сертифициране. В много страни от ЕС се прилагат и регулации по отношение на 

производителите на автомобили Промяната в съотношението между видовете транспорт на 

транспортния пазар има важна роля за намаляване на консумацията на енергия и емисиите на 

парникови газове.  

 

14. Селско и горско стопанство 

14.1. Селското стопанство 

Селското стопанство е традиционна икономическа дейност за всички населени места в 

общината, като то е основен отрасъл в селата. Отрасълът на територията на община Стралджа 
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се развива на базата на благоприятните природогеографски и почвени характеристики, 

екологично чистата среда, както и дългогодишните традиции в тази област. Категорията на 

земеделските и горските земи в община Стралджа варира от III до Х. Този отрасъл е важен 

източник на доходи в населените места и подържа част от промишлената функция на общината 

най-вече хранително-вкусовата промишленост. Производството на продукция бележи устойчив 

темп на растеж и се увеличават генерираните приходи от дейностите в сектора. 

Има тенденция на нарастване на регистрираните земеделски стопанства. Най-голям е 

броят и делът на стопанствата с ИЗП до 10 дка (71.9%), но ИЗП е съсредоточена в стопанствата 

с над 500 дка (86.7% от общата ИЗП).  

На територията на общината се отглеждат предимно: зърнено-житни култури (пшеница, 

ечемик, тритикале), технически култури (слънчоглед), рапица, фуражни култури. Сравнително 

малък е делът на зеленчуците въпреки наличие на голям дял на поливните територии. 

Наблюдава се увеличаване на площите, засети със зеленчуци и тютюн. Увеличението е проява 

на динамична пазарна конюнктура, а не начало на трайна тенденция. 

Благоприятни почвено-климатични условия и добри традиции за развитие на 

лозарството има в землищата на Иречеково, Лозенец, Недялско, Воденичане. 

Зеленчукопроизводството се развива в Богорово и Воденичане. 

Технически култури се отглеждат в Джинот, Маленово (слънчоглед), Палаузово 

(слънчоглед, памук). 

Овощни насаждения се развиват предимно в землищата на Воденичане, Стралджа, 

Зимница, Джинот. 

В общината са налице всички предпоставки за ефективно използване на земеделските 

земи. 

Създадени са трайни насаждения - лозови масиви в землището на с. Воденичане, 

Лозенец, Иречеково и Недялско и овощни градини във Воденичане, Зимница, Джинот и 

Стралджа. Сравнително малък е делът на зеленчуците, въпреки наличие на голям дял на 

поливните територии.  Напоителните системи не се поддържат и са в лошо техническо 

състояние. 

Неоползотворен потенциал на територията на община Стралджа е развитието на 

биоземеделие. Екологично чистият район, както и благоприятните природни условия 

позволяват земеделието на община Стралджа да се насочи към тази ниша, която позволява 

увеличаване на добавената стойност на продукцията и откриването на нови пазари. За целта, 

обаче, трябва да се осигури по-широка публичност на възможностите за сертифициране и 

особеностите на биоземеделието. Създаването на местни тържища би спомогнало директното 

предлагане на продукцията на местните производители. 

Друг неоползотворен потенциал е развитието на оранжерийно производство на база 

наличните минерални извори. 

На територията на общината съществуват предпоставки и условия за развитие на 

животновъдството. Фуражната база, наличието на постоянно затревени площи, естествени 

ливади, мери и пасища, както и съществуващите традиции в тази област са добра предпоставка 

за неговото развитие. В общината се отглеждат основно говеда, овце, кози, свине, птици. Силно 

развито е и  пчеларството. 

От район със силно развито овцевъдство, през последните години се наблюдава 

пренасочване към птицевъдството, свиневъдството и пчеларството, причина за което е 

търсеното на свободни пазарни ниши в пазара на животинска продукция. За периода се 

очертава запазване на броя на едрия добитък - говеда и намаляване на дребния добитък (овце). 

В с. Лозенец, например, има и ферма за отглеждане на биволи - „Мурра - 2002― ООД. 
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Енергийната ефективност в селското стопанство се разглежда като съвкупност от 

организационни, икономически, технически, строителни и административни мерки, насочени 

към създаване на система за производство, която предвижда увеличаване на възвращаемостта 

от крайния продукт и най-доброто използване на биологичния потенциал на растенията и 

животните. Селското стопанство е традиционен отрасъл в община Сталджа и основен поминък 

на населението в селата. Представено е от подотраслите растениевъдство и животновъдство, 

като земеделието е с по-голям относителен дял в общото селскостопанско производство. 

Благоприятните природни предпоставки, както и стратегическото местоположение спрямо 

голям консумативен център (град Сталджа), създават добри възможности за развитие на 

селското стопанство.  

Енергийната ефективност в сектора на селското стопанство се изразява в използване на 

съвременна техника и механизация, която не замърсява околната среда, във внедряване на 

енергоспестяващи мерки в сградния фонд и използване на енергия от ВИ, където е приложимо 

(за парници, оранжерии, ферми за животни и др.). Енергийна ефективност се постига и с 

изграждане на инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса. Водещо в 

изготвянето на визията за подобряване на енергийната ефективност в селското стопанство е 

повишаването на информираността на земеделските производители и техните познания за 

различните технологии на производство. Земеделските стопани трябва да бъдат обучени да 

използват максимално ресурса на местните почвени типове и районирани сортове на основните 

земеделски култури. Въвеждането на нова техника и нови производствени технологии ще 

доведе до по-голяма енергийна ефективност в селското стопанство, както и комасацията на 

земята и уедряването на земеделските площи, като допълнителен фактор.  

Конкретните действия по информиране и обучение на земеделските производители 

трябва да са насочени към: 

 • достъп до европейски програми и мерки; 

 • производство с минимум почвени обработки; 

 • възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на енергоемки 

минерални торове, а чрез правилното редуване на земеделските култури и използване на 

органични торови за подобряване на химическите и физични своиства на почвата;  

• използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на земеделските култури и 

изграждане на подходящи сеитбообръщения с цел минимизиране на употребата на пестициди;  

• повишаване на познанията по организация на селскостопанското производство и  

• оптимално натоварване на машинния парк. 

 За рентабилността на съвременното селско стопанство всички мерки за икономия и 

рационално използване на енергия се оказват важна необходимост. Има различни начини за 

постигане на енергийна ефективност в сектора, чрез подходящи енергийно-ефективни 

технологии, инсталации, обследвания, проектиране на сградите и използване на съвременни 

строителни решения. Енергийната ефективност засяга различни сегменти от селскостопанската 

дейност. Тя е един от най-бързите и най-ефективни в ценово отношение начини за подпомагане 

на енергийната сигурност и за подкрепа в постигане по-голяма конкурентоспособност на всяко 

производство. Основното търсене за постигане на енергийна ефективност е насочено към 

закупуване на оборудване и инвентар. Много силен е интересът към изграждане на 

фотоволтаични инсталации за производство на енергия за собствени нужди както на покривите 

на съществуващите постройки, така и при проектирането и изграждането на нови такива. 

Селскостопанският сектор е много развит, но все още има голям потенциал за енергийни 

спестявания. Чрез енергийните одити, земеделските стопани, животновъдите и 

преработвателите, могат да разберат, че има много възможности за пестене на енергия и 

горива, които съобразно индивидуалните им потребности са ефективни и с доказан резултат. 
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14.2. Горско стопанство 

Община Стралджа попада в тракийската горско - растителна област, горите на 

територията на общината са приблизително 14% от общата територия, като са разположени по 

южните склонове на Стара планина, Бакаджиците и по северозападните разклонения на 

Странджа планина. Общата площ на горските територии в община Стралджа, съгласно 

Горскостопанския план от 2014 г. е 10266,3 ха.  

Видовият състав на горите е представен от дървесните видове: иглолистни (предимно 

черен бор и по-малко площи с бял бор); широколистни високостъблени (дъб, цер, бряст, ясен, 

липа, топола, орех и др.); издънкови за превръщане (дъб, цер, габър, липа и др.); нискостъблени 

(дъб, цер, акация, келяв габър, липа и др.). 

 
Площи по населени места 

Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски 

плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства, 

осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници. 

Горите са източник на много ценни ресурси - билки, горски плодове, гъби и др., които 

могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства, осигуряващи заетост на 

ниско квалифицирани работници. С оглед развитието на туризма в района е важно да не се 

допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи 

площта на горите с рекреационна цел и да се предвидят нови залесителни мероприятия. 

Енергийната ефективност в сектора на горското стопанство се изразява в използване на по-

висок клас техника и механизация, която не замърсява околната среда, в изграждане на 

инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса. 

 

15. Защитени територии 

В землището на с. Палаузово съществува защитена местност “Блатото”. 
Обявена е за 
такава със Заповед № 1938/03.007.1970 на МГГП, с площ 16 ха, Държавен 

поземлен фонд. Обявена е с цел опазване на естественото находище на блатно 

кокиче (Leucojum aestivum L.). Видът е включен в Приложение № 4 на Закона за 

биологичното разнообразие и е под специален  режим  на  опазване  и  ползване,  

който  се  регламентира  със  Заповед  №РД 
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521/22.04.2005 г. на МОСВ. На 12.10.2012г. находището е отдадено на концесия 

на „Фито 

Палаузово” АД за срок от 20 

години. 

На територията на общината има 7 защитени зони по Натура 2000. 

Защитени зони по Натура 2000 

 

Защитена 

зона 

 

Наименование 

 

Площ 

 

Година                   на 

обявяване 

 

Директива   по 

която са 

индетифицирани 
 

BG 0002028 

 

„Комплекс 

Стралджа” 

 

28,718.20 

дка 

 

Заповед                   

на министъра на 

МОСВ 

№                           РД- 

550/05.09.2008г. 

 

Директива 

79/409/ЕЕС           (за 

птиците) 
 

BG 0000205 

 

„Стралджа” 

 

8,820.20 

дка 

 

Решение на МС 

 

№ 122/02.03.2007г. 

 

Директива 

92/43/ЕЕС             (за 

местообитанията)  

BG 0000198 

 

„Средецка река” 

 

7,077.80 

дка 

 

Решение на МС 

 

№ 122/02.03.2007г. 

 

Директива 

92/43/ЕЕС             (за 

местообитанията)  

BG 0000196 

 

„Река Мочурица” 

 

69,105.70 

дка 

 

Решение на МС 

 

№ 122/02.03.2007г. 

 

Директива 

92/43/ЕЕС             (за 

местообитанията)  

BG 0000402 

 

„Бакаджиците” 

 

45,048.70 

дка 

 

Решение на МС 

 

№ 122/02.03.2007г. 

 

Директива 

92/43/ЕЕС             (за 

местообитанията)  

BG 0000513 

 

„Войнишки 

Бакаджик” 

 

11,389.40 

дка 

 

Решение на МС 

 

№ 122/02.03.2007г. 

 

Директива 

92/43/ЕЕС             (за 

местообитанията)  

BG 0000420 

 

„Гребенец” 

 

98,845,30 

 

Решение на МС 

 

№ 122/02.03.2007г. 

 

Директива 

92/43/ЕЕС             (за 

местообитанията) 
 

 

V. ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА 
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Улично осветление на територията на общината е изградено през миналия век  с осветителни 

тела, от които 90 % са подменени с енергоспестяващи лампи. Достигнатото ниво и степен на 

осветеност на уличното осветление обуславят сигурността на движението на моторни превозни 

средства и пешеходци. Това налага да се продължи модернизацията чрез въвеждане иновации в 

управлението  на осветлението и зониране на осветителните тела. 

В момента е изградено самостоятелно улично осветление от 220 стълба с LED осветителни тела 

и автономно захранване, използващо ВЕИ - слънчева енергия. Първия етап обхваща 

централните улици на гр. Стралджа и селата Зимница, Воденичане  и  Лозенец. 

През 2020г. община Стралджа кандидатства с проектно предложение по Процедура 

BGENERGY-2.001 – ―Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи 

за външно изкуствено осветление на общините‖ по Програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност‖.  

Процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично 

обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на 

българските общини и да подобри условията на живот на населението. 

Основни акценти в инвестиционната програма на ЕВН ЕР са развитието на мрежата, 

повишаване качеството и сигурността на захранване чрез подмяна на кабелните линии с 

изчерпан капацитет, изграждане и модернизиране на възлови станции с телеуправление и 

телемеханика на средно напрежение. 

Съгласно последните промени в Закона за енергетика, небитовите потребители на ниско 

напрежение ще трябва да напуснат регулирания пазар и да сключат договори с нови 

доставчици на електрическа енергия до края на месец септември 2020 г. Това ще доведе до 

промяна на един от елементите на сметката им, а именно - на цената за енергия (обикновено 

досега изчислявана по фиксирана дневна и нощна тарифа), която ще бъде предмет на свободно 

договаряне. Останалите елементи няма да бъдат променени – това са цени за достъп и пренос 

през електропреносната и електроразпределителната мрежа и цена задължения към 

обществото, които са регулирани и се определят от Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР). 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност в общината са свързани основно с 

оптимизиране на уличното осветление чрез въвеждане на системи за автоматично управление и 

подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Енергийната политика на Община Сталджа 

следва да се насочи към прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, 

парково осветление и постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за 

приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели 

и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата 

цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране за 

оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба. Необходимо е в 

бъдеще да се работи за модернизация, усъвършенстване и постигане на по-високи нива на 

енергийна ефективност на уличното осветление, при което се предвижда голям потенциал за 

икономии на енергия и разходи. 

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление: 1. 

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване на 

консумацията на електрическа енергия. 2. Подобряване на нивото на уличното осветление в 

съответствие с европейските стандарти и норми. 3. Намаляване на преките разходи за улично 

осветление при осигурено високо качество на осветлението. 4. Осигуряване на безопасно 

движение на моторните превозни средства повишаване сигурността на движение на 

пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера. Възможности за 

подобряване на ЕЕ в уличното осветление (УО) ЕС постави нови изисквания за енергийна 

https://eumis2020.government.bg/bg/e3b981d1/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/e3b981d1/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
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ефективност, на които е необходимо да отговарят лампите, произведени за пазара на ЕС, 

считано от 1 септември 2009 г. Традиционните крушки с нажежаема жичка и по-малко 

ефективните халогенни крушки бяха постепенно премахнати от пазара в края на 2012 г. 

Мярката прави разграничение между „безцветни― (прозрачни) и непрозрачни лампи. 

Непрозрачните ще трябва да достигнат до клас „A― според енергийния етикет на ЕС за лампи, 

което означава икономия на енергия от 75% или повече, в сравнение с традиционните крушки с 

нажежаема жичка. Такова високо ниво на ефективност може да се постигне само от 

компактните луминесцентни и светодиодните лампи. Въведени бяха нови изисквания относно 

функционалностите на лампите (време за стартиране, живот и др.), така че на пазара се 

допускат само качествени лампи. Задължително изискване е поместването на допълнителна 

информация относно продукта върху опаковката, за да се помогне на потребителите да 

направят правилния избор съобразно предназначението. 

 

Таблица :План на ЕС за поетапно премахване на неефективните електрически крушки 

• Постепенно премахване на линейните луминесцентни лампи („халофосфат―) 
• Етикетиране на баластите за луминесцентни лампи 
• Минимални изисквания за ефективност на баластите 

• Задължителна информация за продукта за осветителни тела 

• Постепенно премахване на: 
• Луминесцентните лампи от тип „T12" (38 mm) 
• Посочване на ефективността на баласт за газоразрядни лампи с висок интензитет 
• Минимални изисквания за коефициентите на запазване на светлинния поток на лампата 

(LLMF) и коефициентите на дълготрайност на лампата (LSF) 

• Постепенно премахване на: 
• Живачните лампи с високо налягане 
• Натриевите щепселни лампи с високо налягане 

• По-високи изисквания за метал-халогенните лампи 
•  Постепенно премахване на магнитните баласти, само електронни баласти 

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект 

„Buy Smart+ – Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна 

енергия за Европа“- юни 2012 г. 

 

В идеалния случай лампите, осветителните тела и системите за регулиране се 

разглеждат като цялостна система за осветление, в която всички компоненти трябва да работят 

заедно без проблеми. Сравненията, базирани само на мощността, не са разумни и могат да 

бъдат подвеждащи. Работните характеристики на лампата се измерват в лумени, което 

позволява преки сравнения на количеството светлина. Колкото по-висока е стойността на 

лумените на една електрическа крушка, толкова по-голямо количество светлина ще произведе 

тя. Затова винаги се проверява „стойността за лумените" на лапмата, а ефикасността на лампата 

можете да определите от съотношението „лумени/ватове― (колко вата електроенергия са 

необходими за съответната стойност за лумените). 

 

Технически характеристики на различни видове лампи за УО 

Таблица: Технически характеристики на различни видове лампи за УО 
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Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект 

„Buy Smart+ – Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна 

енергия за Европа“- юни 2012 г. 

 

Фиг.: Сравнение: Ефективност на лампи 

 
Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект 

„Buy Smart+ – Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна 

енергия за Европа“- юни 2012 г. 

 

В идеалния случай лампите, осветителните тела и системите за регулиране се 

разглеждат като цялостна система за осветление, в която всички компоненти трябва да работят 

заедно без проблеми. Сравненията, базирани само на мощността, не са разумни и могат да 

бъдат подвеждащи. Работните характеристики на лампата се измерват в лумени, което 

позволява преки сравнения на количеството светлина. Колкото по-висока е стойността на 

лумените на една електрическа крушка, толкова по-голямо количество светлина ще произведе 

тя. Затова винаги се проверява „стойността за лумените" на лампата, а ефикасността на лампата 

можете да определите от съотношението „лумени/ватове― (колко вата електроенергия са 

необходими за съответната стойност за лумените). 

 

 

 

Тип на лампата 

Ефективност на 

преобразуване 

(лумени на един 

ват) 

Средна продъл-

жителност на 

живота (часове) 

Индекс на цве- 

топредаване 

(CRI) 
Крушка с нажежаема жичка 8 - 15 1000 100 
Халогенна лампа на ниско 

напрежение 

12 - 25 2500 100 

Халогенна лампа с инфрачервено 
покритие 

25 - 35 5000 100 

Компактна луминесцентна лампа 50 - 84 6000 - 15000 85 

Луминесцентни лампи T8, 
конвенцио-нален баласт 

47 - 83 8000 >90 

Луминесцентни лампи Т8, 
трилентови, електронен баласт 

до 100 19000  
Луминесцентни лампи T5, 
електронен баласт 

67 - 110 20000 - 30000 80 - 90 
Метал-халогенни лампи 84 - 104 10000 - 15000 >80 
Натриеви лампи с високо налягане 90 - 150 20000 - 30000 25 

Натриеви лампи с ниско налягане 120 - 200 12000 - 20000  

Светодиоди (LED) 30 - 90 (до 130) 50000 + >80 

Органични светоизлъчващи диоди 
(OLED) 

25 ~10000 >80 



54 
 

Компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) 

• Това е общото наименование за род едноцокълни луминесцентни лампи с нагъната или 

мостова тръба с високо цветопредаване и дълъг живот. 

• Компактните луминесцентни лампи от рода на енергоспестяващите представля-ват енергийно 

ефективна алтернатива на крушките с нажежаема жичка и хало-генните лампи, и могат да се 

използват за различни цели в бита и бизнеса. 

• Предлага се богат асортимент от различни форми и качества. 

 

Таблица: Потенциал на КЛЛ за икономии в сравнение с крушка с нажежаема жичка 

 
Крушка с 

нажежаема жичка 

Компактна 

луминесцентна лампа 

Входна мощност 100 W 20 W 

Средна издръжливост 1000 h 10000 h 

Светлинен поток 1400 lm 1400 lm 

Съотношение на топлина 

към светлина 
95 % до 5 % 75 % до 25 % 

Необходими лампи за 8 

години 

(3 ч/ден*365 дни = 1095 

ч/годишно 

8 1 

Енергийно потребление за 8 

години с време за работа 3 

ч/ден 

876 kWh 175,2 kWh 

Енергийни разходи (0,14 

Евро/kWh) 
122,64 Евро 24,53 Евро 

Разходи на една лампа 0,50 Евро 10,00 Евро 

Общо разходи за 8 години 126,64 Евро 34,53 Евро 

Икономии - - 92,11 Евро 

Лампите с висока трайност са препоръчителни от екологични съображения и с оглед 

намаляване на разходите за поддръжка. Животът на продуктите винаги следва да се взема под 

внимание. За лампи, които са етикетирани, се препоръчва да се провери класът на енергийна 

ефективност. Когато има такива и в зависимост от приложението, за предпочитане е да се 

използват лампи от класове „А―, „А+‖ и „А++‖. 

 

VI. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Общинската програма за енергийна ефективност е подчинена на националната 

дългосрочна програма за енергийна ефективност, която конкретизира тезите на Управленската 

програма на Правителството и Енергийната стратегия на България, като формулира 

инициативите и мерките за повишаване на ЕЕ. 

Основната цел е намаляване енергийната интензивност на БВП, чрез намаляване 

енергийната интензивност във всички икономически сектори - крайни потребители на горива и 

енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и селско стопанство. Реализирането на програмата 

ще доведе и до: 

 Намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, отделяни в 

атмосферата, водещо до подобряване параметрите на околната среда;  

 Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им 

характеристики;  
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 Намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и 

горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 

домакинствата;  

 Рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните 

енергийни ресурси;  

 Намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси;  

 Създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни 

места;  

 Създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ ; 

 Постигане на устойчиво развитие.  

Приоритетни направления за проекти и мерки за енергийна ефективност: 

• Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната 

ефективност в община Сталджа; 

• Създаване на база данни за информация по мерки за ЕЕ с препоръчителен 

характер, отнасящи се за община Сталджа; 

• Насърчаване разработването и осъществяването на проекти за намаляване 

потреблението на енергия в производството на стоки и услугите; 

• Подобряване енергийните характеристики на обществените и жилищни сгради и 

намаляване на топлинните загуби, чрез саниране (пълно или частично); 

• Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление, чрез отоплителни 

системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на 

потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в 

отопляваните обекти; 

• Продължаване процеса на обследване на сгради с РЗП над 250 кв.м. и 

промишлени системи с общо годишно потребление над 3 000 MWh.  

• Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото 

на осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компактни 

луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на 

осветеност/;  

• Подобряване на цялостната енергийната ефективност при уличното осветление;  

• Обучение на специалисти от общинската администрация, работещи в сферата на 

енергийната ефективност по енергиен мениджмънт;  

• Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на 

договорирането за енергоспестяване в общинския сектор;  

• Намаляване емисиите на парниковите газове. Икономията в потреблението на 

енергия, в резултат от въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност, не се 

отразява пряко върху равнището на емисиите на парникови газове, но същевременно 

повишаването на енергийната ефективност води до ограничаване необходимостта от 

производство на допълнителна енергия, а с това се ограничава вредното въздействие 

върху околната среда; 

• Разширяване доброто взаимодействие между Община Сталджа и областните и 

национални структури и организации. Общината е в състояние да упражнява контрол 

върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност, да взема 

стратегически решения, свързани с това и в границите на своите компетенции да налага 

на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен характер. Основни инструменти за 

това могат да бъдат:  

• одобряване на устройствени планове;  

• използване на екологично съобразени технологии;  

• насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на 

енергоефективни мероприятия.  

Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки:  

- Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия  
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- промишлени предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на 

информационни кампании и предоставяне на стимули за намаляване потреблението на 

енергия;  

- Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица - търговци с енергия. 

В рамките на новия програмен период 2021-2030 г., който съвпада с периода на 

действие на настоящата програма ще бъдат предприети отново активни и методични действия 

от страна на общинска администрация Стралджа за повишаване активността при изпълнение на 

дейности за подобряване на енергийната ефективност в общината. 

Енергопотреблението може да бъде намалено по различни начини. 

Енергоспестяването или икономията на енергия твърде често се възприема, като 

философия на бедността и се свързва с намаляване на разходите за енергия, чрез известни 

ограничения. Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното 

използване на енергийните носители, чрез одобряване качеството на енергийните услуги при 

най - приемлива цена за обществото. Особено важно за успешно прилагане и осъществяване на 

мерките за пълноценно оползотворяване на енергийните ресурси в община Стралджа е 

привличането на инвестиции. 

През последните години в община Стралджа са осъществени редица енергоефективни 

мероприятия, които освен че водят до съществени икономии на средства за енергийно 

обезпечаване на структурите, спомагат и за подновяване както на материално техническата 

база и енергийното оборудване, така и на сградния фонд.  

Към момента са реализирани енергоспестителни мерки в следните сгради на територията на 

община Стралджа: 

 

Сграда – общинска администрация:  

Изградена е нова отоплителна инсталация с водогрейни котли на твърдо гориво – 2бр; 

Топлоизолация на външни стени - 100%; Подменена  съществуваща  дограма с PVC 

стъклопакети; Подмяна на покрива и топлоизолация на всички тавани; Топлоизолация на 80% 

от пода; Подмяна на вътрешно осветление - 100%; Използване на възобновяем  източник 

геотермална вода в отоплителната инсталация.   

 

СОУ „П. Яворов” - гр. Стралджа: 

Извършено е пълно енергийно обследване на сградата; Подменена е  100 % от дограмата с 

алуминиева и PVC; Пълна външна топлоизолация по стени; Пълна  хидро и топлоизолация по 

покриви; Поставени са разходомери за отчитане на горивото за отопление; Извършена е  

подмяна на горивото на котлите и топлоносителя по вътрешната инсталация; Извършена е  

подмяна на тръби  от дворната топлопреносна мрежа с топлоизолирани 100%; Извършена е  

частична подмяна на вътрешното осветление; Използване на възобновяем  източник 

геотермална вода в отоплителната инсталация. 

 

ЦДГ „Мати  Рубенова”  гр. Стралджа ,  ОДЗ  „Здравец” гр. Стралджа: 

Извършено е пълно енергийно обследване на сградите; Топлоизолация на външни стени - 

100%; Подменена  съществуваща  дограма с PVC и алуминиева  със стъклопакети; Подмяна на 

покрива от плосък на скатен и топлоизолация на всички тавани; Подмяна на вътрешна 

отоплителна инсталация и  радиатори; Подмяна на вътрешната осветителна инсталация и 

лампи; Използване на възобновяем  източник геотермална вода в отоплителната инсталация.   

 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Стралджа: 

Подменена е  съществуваща  дограма с PVC   със стъклопакети 100%; Топлоизолация на 

външни стени - 30%; Извършена е  подмяна на тръби  от дворната топлопреносна мрежа с 

топлоизолирани; Подобрения в управлението на котелната инсталация; Използване на 

възобновяем  източник геотермална вода в отоплителната инсталация. 

 

  ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Зимница: 

Извършено е пълно енергийно обследване на сградата; Топлоизолация на външни стени - 

100%; Подменена съществуваща дограма с PVC и алуминиева  със стъклопакети; Ремонт на 



57 
 

покрива, намаляне височината на помещенията на втори етаж с окачен таван   и топлоизолация; 

Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация, котелно и  радиатори;Подмяна на 

вътрешното осветление. 

 

 ЦДГ с. Зимница: 

Подменена  съществуваща  дограма с PVC   със стъклопакети 60%; Изграждане на вътрешна 

отоплителна инсталация, котелно и  радиатори. 

 

Читалище с. Зимница,  Читалище с. Лозенец: 

Извършено е пълно енергийно обследване на сградата; Топлоизолация на външни стени - 

100%; Подменена  съществуваща  дограма с PVC и алуминиева  със стъклопакети; Ремонт на 

покрива; Подмяна на вътрешното осветление. 

 

ДВХУИ с. Маленово: 

Топлоизолация на външни стени - 100%; Подменена  съществуваща  дограма с PVC и 

алуминиева  със стъклопакети 100%; Намаляне височината на помещенията   с окачен таван   и 

топлоизолация на втори етаж; Топлоизолация на 80% от пода; Изградена вентилационна 

инсталация с рекуператори на въздуха 100%; Подмяна на вътрешно осветление - 100%; 

Използване на възобновяем  източник – слънчева енергия в колектори за топла  вода. 

 

Информационен  център за наблюдение и опазване на природата  „Инджови извори” с. 

Войника: 

Топлоизолация на външни стени - 100%; Подменена  съществуваща  дограма с PVC и 

алуминиева  със стъклопакети 100%; Преустройство на покрива  и топлоизолация на тавана 

100%; Топлоизолация на 90% от пода; Изградена  вътрешна отоплителна инсталация и  

радиатори, с котелно на ВЕИ /дърва/; Монтирани LED осветителни тела 15%; 

 

Проектните предложения по Енергийна ефективност са представени в следната таблица: 

№ 
 

Наименование на сградата 
 

Населено място 
 

Собственост  
 

Предписани 

енергоспестяващи 

мерки 
 

1 Кметство с. Иречеково Общинска Топлинно 

изолиране на 

стени; топлинно 

изолиране на 

покрив; подмяна на 

дограмата с PVC 

дограма; 

инсталиране на 

енерго- ефективна 

осветителна с-ма. 

2 Кметство с. Зимница Общинска Топлинно 

изолиране на 

външни стени; 

топлинна изолация 

на покрив; 

топлинна изолация 

на под; 

инсталиране на 

енерго- ефективна 

осветителна с-ма. 

3 Кметство с. Маленово  Топлинно 

изолиране на 
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външни стени; 

топлинна изолация 

на покрив; подмяна 

на дограма. 

 

През 2020г. община Стралджа е кандидатствала с проектно предложение по Процедура 

BGENERGY-2.001 – ―Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи 

за външно изкуствено осветление на общините‖ по Програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност‖.  

Процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и 

модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските 

общини и да подобри условията на живот на населението. 

В синхрон със световната политика мерките водят не на последно място и до екологични 

подобрения и ползи. 

Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи до 

повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани с това и в 

границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен 

характер. 

Основни инструменти за това могат да бъдат: 

 Одобряване на устройствени планове;  

 Оптимизиране на транспортни схеми;  

 Насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни 

мероприятия;  

 Екологично съобразени технологии; 

 Даване приоритет на инвестиции в мероприятия, водещи до понижаване на разхода на 

енергия.  

Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки: 

 Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия - промишлени 

предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни 

кампании по енергийна ефективност и предоставяне на стимули за намаляване на 

потреблението на енергия; 

 Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица - търговци с енергия. 

 

VII. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Всички населени места в общината са електрифицирани, но преносната мрежа до и във 

тях се нуждае от реконструкция и модернизация. 

Високото енергийно потребление в общината налага мерки за пестене на енергия, 

повишаване на енергийната ефективност, внедряване на алтернативни енергийни източници - 

ВЕИ, биогорива и икономия на средства в обществения сектор, промишлеността, селското 

стопанство, търговията и услугите.  

Ролята на Общината е в създаването на подходяща среда за енергоспестяване, в 

даването на личен пример и осигуряване на съдействие при достъпа до средства за 

финансиране на мерки за енергийна ефективност. 

Основно перо в консумацията на енергия e обслужването на общинските сгради: 

административните сгради, сгради на образованието, културните сгради и социални обекти, 

също така и уличното осветление и др. енергоконсумиращи услуги изпълнявани от общината 

/културни и спортни мероприятия/. Обща черта в тези обекти е нерационалното използване на 

енергията, която същевременно надхвърля нивата за ефективна консумация, постигани в 

подобни сгради в другите страни от Европейския съюз.  

Реализирането на икономии от средства за електрическа енергия за отопление и улично 

осветление, както и на твърди горива за отопление може да се постигне основно, чрез поетапни 

ремонти и подобряване енергийните характеристики на общинския сграден фонд и текуща 

https://eumis2020.government.bg/bg/e3b981d1/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/e3b981d1/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
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оптимизация и поддръжка на уличното осветление с частично въвеждане на хибридно и 

соларно осветление.   

Всички изброени по-горе разходи засягат пряко общинския бюджет и това налага 

спешни мерки за пестене на енергия, повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на 

ВЕИ в обществения и частния сектор на територията на община Стралджа. 

В краткосрочен план Общинската администрация може да въведе енергоспестяващи 

мерки и да санира повече обществени сгради, да насърчава въвеждането на ВЕИ, предимно 

слънчеви колектори най-вече в сградите, изграждане на фотоволтаични паркове в района, 

соларни лампи за фасадно осветление и др. 

Общите енергийни разходи на Община Стралджа са относително постоянни. Основен 

разход в Общинския бюджет за последните години е ел. енергията за улично осветление, което 

налага предприемане на спешни дейности и мерки за оптимизация и намаляване обема на това 

потребление. 

Изводът, който се налага е, че Община Стралджа трябва да продължи да въвежда мерки 

за повишаване енергийната ефективност на общинския сграден фонд и уличното осветление 

във всички населени места. Необходимо е и въвеждане на енергоефективни източници на 

отопление. 

VIII. ЦЕЛ И ОБХВАТ  

Целите на общинската енергийна стратегия за ЕЕ са интегрирани в общия контекст на 

държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и 

Енергийна стратегия на Р.България, която включва основни цели, като: 

 насърчаване на инвестиции в ЕЕ при крайния потребител; 

 подкрепа, вкл. чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, 

които имат значителен социален ефект; 

 подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 намаляване на енергийните загуби; 

 опазване на околната среда. 

Приоритетите на община Стралджа за повишаване на енергийната ефективност са в 

зависимост от националните цели за енергийна ефективност. 

Обхватът на настоящата Програма за енергийна ефективност на община Страджа е от 

2021 г. до 2030 г., като е съобразен с програмния период на планиране в ЕС, както и със 

съществуващите и бъдещите възможности за финансиране на енергоспестяващи мерки по 

национални и европейски финансиращи програми. 

Основната цел при разработването на настоящата общинска програма за енергийна 

ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до 

енергийни спестявания, както и приоритетните проекти и източниците на финансиране за 

тяхното изпълнение. Прилагането на енергоефективни мерки през последните години е 

задължително не само за намаляване на разходите в общинския бюджет, но и за повишаване на 

жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия като цяло.  

 

ГЛАВНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на програмата е:     

Намаляване на потреблението на енергия в община Сталджа, чрез система от мерки 

за енергийна ефективност и балансирано оползотворяване на местните ресурси на основата 

на съвременни технологии за постигане на икономия на енергия до 2030 г. 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

      П1: Подобряване на енергийното управление на територията на община Стралджа, чрез 

намаляване разходите за енергия, внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки в 

обществения, частния и бизнес сектор. 

П2: Подобряване на екологичната обстановка в общината, чрез методите на 

енергийната ефективност, балансирано оползотворяване на местния потенциал от 

възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата. 
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П3: Създаване на единна информационна система за енергопотреблението на 

общинските обекти и повишаване на местния капацитет и информираност на гражданите за 

икономия на енергия, наблюдение и контрол на енергийната ефективност. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

1. Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради  

2. Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради 

3. Повишаване на енергийната ефективност на стопански сгради  

4. Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ 

5. Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ 

Така формулираните цели могат да бъдат постигнати с реализацията на конкретни 

проекти, дейности, мерки и инвестиции от страна на обществения, частния и бизнес секторите 

в общината. Важен момент е да се постигне намаляване на брутното крайно потребление на 

електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане; да се ограничи потреблението 

на горива в транспорта и да се внедрят високоефективни технологии от ВИ.  

Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в 

развитието на европейското и българското законодателство по енергийна ефективност, 

насърчаване използването на енергия от ВИ и пазарните условия.  

В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за 

изменение и допълнение по целесъобразност през новия програмен период 2021-2030 г.  

 

IX. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ  

Това е най-важният етап от разработването на Програмата за енергийна ефективност 

(ПЕЕ) на община Стралджа до 2030 г. От правилния избор на проекти, мерки и дейности за 

намаляване на енергийното потребление зависи успешното и ефективно изпълнение на ПЕЕ.  

Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки 

(ЕСМ) са представени на следващата диаграма: 

Средни периоди на откупуване на най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки 

 
Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на 

покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - 

ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление; 9 - 

Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - 

Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.) 

 

Първоначално се определят обектите, в които ще бъдат предприети мерки за 

намаляване на енергийната консумация. След това се пристъпва към избор на конкретни 

дейности и мерки, които ще бъдат предприети в определените обекти. На тази основа е важно 

да се прецени рационалността от обединяване и групиране на мерки и обекти с цел по-лесното 
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планиране и изпълнение на група сходни дейности за енергийна ефективност. Това ще улесни 

кандидатстването за финансиране за тяхното изпълнение от различни фондове и европейски 

програми. Изборът на обекти, дейности, мерки и проекти следва да бъде направен на база 

технико-икономически анализи на потенциала за намаляване на енергийното потребление след 

тяхното реализиране. Също така при избора е необходимо да бъдат взети предвид срокът на 

възвръщаемост на вложените инвестиции, прилагане на ефективни технологии в съответната 

област, както и следните особености:  

 достъпност на избраните мерки и дейности; 

 степента на амортизация на обектите и инсталациите;  

 ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 

 проследимост на резултатите от въвеждане на мерки и дейности за ЕЕ; 

 ясни контролни механизми за вложените бюджетни средства; 

 възможност за мултиплициране на резултатите от използването на избраните мерки 

и дейности в други обекти със значителна енергийна консумация.  

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с 

подобряване на техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите - изолация 

на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. Чрез използване на 

съвременни изолационни материали и дограми, изброените мерки водят до понижаване 

коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и до намаляване 

степента на инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за енергийна ефективност. 

Следващите по значимост мерки са подобряване функционирането на котелни инсталации и 

абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях. Веднага след 

тях се нарежда мярката за подобряване работата на сградните инсталации за отопление, топла 

вода и вентилация. Това включва частична реконструкция или цялостна подмяна на 

инсталациите – отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. 

изолация), въвеждане на автоматика и др. Останалите мерки не са предписвани често, но и те от 

своя страна също водят до сериозна икономия на енергия.  

Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват различно влияние върху 

икономията на енергия, което е онагледено на долната диаграма. 

 

Спестена енергия в % от въвеждане на различни енергоспестяващи мерки 

 
 
Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - 
Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по 
котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление; 9 - 
Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - 
Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.) 
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Изпълнението на мерките за енергийна ефективност може да се обвърже с препоръките 

в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска 

собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната 

изолация, след доказване на икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за 

въвеждане на слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано 

на ВЕИ или други енергоефективни източници. 

Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение 

за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Стралджа. Най-общо 

предприеманите мерки могат да бъдат разделени на посочените по-долу две основни групи. 

 

Административни мерки: 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт на територията на общината и 

функционираща Общинска администрация в съответствие с регламентираните 

права и задължения в ЗЕЕ. 

 Ефективно общинско планиране за внедряване на ЕСМ в сгради и обекти, 

общинска собственост. 

 Насърчаване реализирането на инвестиционни намерения в частния и бизнес 

сектори за внедряване на ЕСМ в жилищни и стопански сгради и използване на 

високоефективни енергийни консуматори и съоръжения. 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови. 

 Модернизация на уличното, парково и фасадно осветление. 

 Обновяване на електропреносната мрежа на територията на общината. 

 Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

ползите и практическите особености на използването на консуматори с висок 

енергиен клас в бита и бизнеса и въвеждане на ЕСМ в сгради. 

 

Технически мерки: 

 Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на сградния фонд 

на територията на общината:  

1 - Изолация на външни стени;  

2 - Изолация на под; 

3 - Изолация на покрив;  

4 - Подмяна на дограма; 

5 - ЕСМ по осветление; 

6 - ЕСМ по абонатни станции;  

7 - ЕСМ по котелни стопанства;  

8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление;  

9 - Настройки (вкл. „температура с понижение‖); 

10 - ЕСМ по сградни инсталации;  

11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.) 

 Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на външната 

осветителна уредба в общината. След изтичане на амортизационния срок на 

съществуващата система за улично, парково и фасадно осветление, изграждане на 

нова по – икономична с използване на енергия от възобновяеми източници, след 

извършен пълен енергиен одит. 

 Мерки, насочени към използване на техника, машини и съоръжения с висок 

енергиен клас в обществения, частния и бизнес сектор. 

 Мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност в транспорта – 

подновяване на автопарка и оптимизиране на транспортните схеми. 
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Таблица: Списък с приоритетни дейности и проекти за енергийна ефективност в 

община Стралджа до 2030 г. 

№ Проект Очакван ефект Източник на 

финансиране 

1.  

  

Въвеждане на ЕСМ в 

административни сгради 

(кметства) в Община Стралджа 

Подобряване 

качеството на работната 

среда и намаляване на 

емисиите въглероден 

диоксид 

Стратегическия план 

за развитие на 

земеделието и 

селските райони 2021-

2030 г., Фонд 

„Енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници― 

2.  Ремонт и мерки за ЕЕ в обекти на 

образователната инфраструктура – 

училища и детски градини 

Подобряване 

качеството и условията 

за обучение на деца и 

младежи и намаляване 

на емисиите въглероден 

диоксид 

СПРЗСР 2021-2030 г., 

Фонд „Енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници― 

 

3.  

Ремонт и мерки за ЕЕ в обекти на 

културната инфраструктура – 

читалища 

Повишаване качеството 

на предоставяните 

услуги от културните 

институции и 

намаляване на 

разходите в общинския 

бюджет 

СПРЗСР 2021-2030 г., 

Фонд „Енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници― 

4.  Въвеждане на ЕСМ в частни 

жилищни сгради на 

територията на община 

Стралджа 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност и 

намаляване на битовите 

разходи 

Национална програма 

за енергийна 

ефективност в 

многофамилни 

жилищни сгради, 

Частни инвестиции 

5.  Повишаване на енергийната 

ефективност на стопански 

сгради  

 

Подобряване на 

енергийната 

ефективност и 

намаляване на 

производствените 

разходи 

СПРЗСР 2021-2030 г., 

Частни инвестиции 

6.  Създаване на информационна 

система за енергийната 

ефективност в  

община Стралджа, включваща база 

данни за енергийните разходи и 

потребление от всички сектори и 

Наличие на актуална 

база данни за 

енергийната 

ефективност на 

обществени, частни и 

производствени сгради 

Общински 

бюджет 
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системи  и определяне на реални 

цели за енергийно 

развитие 

7.  Обучение на специалисти от 

Общинската администрация, 

работещи в сферата на 

енергийната ефективност  

Придобити нови 

познания и умения от 

служители на Община 

Сталджа, които ще 

допринесат за 

подобряване процеса на 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност 

в бъдеще 

ИПА, АУЕР и др. 

8.  Провеждане на ежегодни 

информационни кампании за 

ползите от въвеждането на ЕСМ 

Повишена 

осведоменост и 

нарастване въвеждането 

на мерки за енергийна 

ефективност от 

населението и бизнес 

сектора 

Общински 

бюджет 

9.  Извършване на енергийни 

обследвания на общинския сграден 

фонд и издаване на сертификати за 

ЕЕ за обекти над 250 кв.м. РЗП и 

подлежащи на саниране сгради 

Подобряване на 

плановата и проектна 

готовност за усвояване 

на средства по 

програми на ЕС за 

въвеждане на ЕСМ 

Общински 

бюджет 

 

X. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

При изпълнението на мерките за енергийна ефективност, включени в настоящата 

Програма на община Стралджа ще се постигнат следните ефекти: 

 Икономически – икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези 

средства за други дейности 

 Екологичен – прилагането на енергоефективни мерки води пряко и косвено до 

положителни ефекти по отношение на околната среда, включително ограничаване на 

вредните емисии в атмосферата. 

 Повишаване качеството на общинските услуги – с реализацията на мерките за 

енергийната ефективност ще се подобрят общинските услуги, предимно чрез 

подобряване комфорта, качеството на отоплението в детските градини, училищата и 

други обществени сгради и институции. 

 Обществена подкрепа и одобрение на политиката на Общината за енергийна 

ефективност. 

 

Най-общо резултатите, които ще се постигнат с реализирането на настоящата Програма 

могат да бъдат обобщени така: 

 икономия на топлинна енергия; 

 икономия на електрическа енергия; 

 икономия на горива; 

 намалени емисии парникови газове; 

 икономия на финансови средства. 

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но 

в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. Освен това, е важно да 
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се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на база на 

действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени 

ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на 

международните пазари, поради което срокът на откупуване може да се окаже по-малък, в 

сравнение с направените изчисления.  

В дългорсочен план изпълнението на общинската Програма за ЕЕ ще доведе до: 

 опазване на околната среда; 

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 

 подобряване на условията и стандарта на живот на хората в община Стралджа; 

 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на 

крайните клиенти от цените на горива и енергии; 

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места; 

 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма 

сигурност на доставките; 

 подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите на 

околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Р. България по:   

- Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата, ратифициран от Народното събрание със закон от 16.03.1995 г.  

- Протокола от Киото, ратифициран през 2002 година, съгласно който 

страната ни има задължение да намали емисиите на парникови газове през 

периода 2008-2012 г. с 8 % от общото количество емисии спрямо базисната 

1988 година. 

 

XI. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Програмата за 

енергийна ефективност да се изпълни на няколко етапа:  

Инвестиционно намерение  

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи 

дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на 

изпълнението й и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица 

маркетингови, технологически и други въпроси.  

Предварително проучване  

Необходимо е да се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за 

състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за 

намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите, 

енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.  

Инвестиционен проект  

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради 

спецификата и обема на предвидените дейности – например Подмяна на отоплителната 

инсталация, Подмяна на котел на твърдо гориво с котел на природен газ и др.  

Подготовка и изпълнение на строителството  

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на 

съответните строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел.  

Мониторинг  

За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на 

съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на 

параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на 

инсталациите и др. 
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XII. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмите за енергийна 

ефективност следва да бъдат предвидени в бюджетите на съответните ведомства. Освен тях за 

изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ може да се търси финансиране от следните 

подходящи източници:   

 кредитна линия за енергийна ефективност  

 оперативни програми  

 заеми от търговски банки  

 ESCO услуги  

 безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 

Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми  

 финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ 

проекта ―под ключ‖  

 заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка и др. 

Финансирането на дейностите от Общинската програма за енергийна ефективност на 

община Стралджа за периода 2021–2030 г. може да бъде осигурено по различни начини.  

Най-общо подходите за финансиране са два: 

 Подход „отгоре – надолу‖ – анализ на съществуващата законова рамка за 

формиране на общинския бюджет, прогнозиране на бюджета и използване на специализирани 

източници. 

 Подход „отдолу – нагоре‖ – основава се на комплексни оценки на възможностите  

на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства или публично-частни 

партньорства (ПЧП). 

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-

ефективно да се възползва от тях, е необходимо: задълбочено проучване на условията за 

финансиране; правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена 

програма или фонд; точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство; 

достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта; ресурсно 

обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.  

Цялостно или частично финансиране на инвестициите в енергийна ефективност може да 

бъде осигурено чрез национални, европейски и международни програми и фондове. По-

важните източници на средства, които могат да осигурят възможности за финансиране на 

проекти за енергийна ефективност са: 

 Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на мерките 

по Програмата за енергийна ефективност  

 Републикански бюджет – под формата на субсидии, компенсации или Национални 

програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради. 

 Европейските програми и фондове, които предлагат възможности за финансиране на 

проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници са:  

- Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2030 г. 

- Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 

Други начини за финансиране:  

 Частни инвестиции - Стопанските субекти могат да реализират проекти по  

енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства.  

 Публично-частно партньорство (ПЧП) 

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е 

дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, 

построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане 

на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск и поне един 

от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. ПЧП 
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плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор публична услуга, са 

обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. 

Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите 

плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент" при непредоставяне на 

необходимото количество и качество на услугата. 

Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община Сталджа 

се обуславя от наличието на следните предпоставки: 

- Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти; 

- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим 

- обществен интерес; 

- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели; 

- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със 

съществуващите най-добри практики; 

- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване на 

проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства); 

- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с 

обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и 

възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите); 

- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за 

осъществяване на инфраструктурни проекти. 

 

 ЕСКО услуги 

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. 

ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. 

Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на 

енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички 

разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата 

икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е 

специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност. 

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в 

сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление 

и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от 

следните схеми: 

 

 Договор с гарантиран резултат 
При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на 

икономии. Приложното поле за използването на този инструмент са взаимоотношенията с 

фирми за енергоефективни услуги, по които възложители са учреждения и институции на 

бюджетна или общинска издръжка (болници, училища, детски заведения, санаториуми, 

пансиони за стари хора, домове за инвалиди, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки, 

хотели, почивни домове, административни сгради и т.н.). Фирмите за енергоефективни услуги с 

гарантиран резултат (известни като ЕSCО) осигуряват със собствени средства ЕSCО-услуги и 

инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка) при гарантирано ниво на 

енергийните спестявания, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието за 

извършване на тези услуги се обективира в договор между ЕSCО-фирмата и съответния клиент. 

Изпълнението на мерките води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на 

разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Разходите на инвестицията се 

изплаща на фирмата от постигнатите икономии, като постигнатата печалба се разпределя 

между договарящите страни. 
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 Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото 

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за 

издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество 

електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава 

зелен сертификат, който е без налична ценна книга и се издава и регистрира от ДКЕВР. 

Съгласно чл.163 от ЗЕ, производителите на електроенергия от възобновяеми източници, като 

вятър, вода, слънце, биомаса, геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената 

електроенергия на преференциални цени. Механизмът „Международна търговия с емисии― е 

залегнал в член 17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду 

си с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008 - 2012 г., с цел икономически най-

ефективно. Производителите на електроенергия от ВЕИ ще могат директно да продават 

зелените си сертификати на заинтересовани лица, по цена която се определя от търсенето и 

предлагането. 

 Финансиране от НФЕЕВИ 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източнии" (ФЕЕВИ) е юридическо лице, 

създадено по силата на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Фондът управлява 

финансови ресурси, получени от Република България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) с 

посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от други 

донори. 

 Финансов механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП). 

Норвежки финансов механизъм  

Финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм 

(НФМ) са финансовият принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската 

солидарност и сближаване. Механизма ще финансира проекти за енергийна ефективност през 

програмния период 2021—2030 г. Страните допринасят за това чрез ФМ на ЕИП и НФМ. Също 

както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подкрепа на 

държавите — членки на ЕС, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 

90 % от средния за ЕС. Техните приоритети отразяват приоритетите на ЕС за зелена, 

конкурентоспособна и приобщаваща Европа. В съответствие с приоритетите на ЕС за текущия 

период на финансиране, наскоро чрез ФМ на ЕИП и НФМ бяха създадени регионални фондове 

за борба с безработицата сред младите хора и за насърчаване на трансграничното 

сътрудничество.  

 Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ) 

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение „Дълг 

срещу околна среда‖ между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на 

Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната среда, целта на 

Фонда е управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на „Дълг 

срещу околна среда‖ и „Дълг срещу природа‖, от международна търговия с предписани 

емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови 

газове за авиационни дейности както и на средства, предоставени на база на други видове 

споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 

предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът допринася за 

изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от страната международни 

ангажименти в областта на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е 

независима институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство. 

 Кредити по специализирани кредитни линии и заеми от търговски банки  
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за 

България (КЛЕЕВЕИ). Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
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източници е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в 

сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя 

кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на 

частни дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за 

възобновяеми енергийни източници. Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска 

Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, 

Банка Пиреус, Райфайзенбанк. 

 Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 

Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно 

финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни 

условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за 

конкурентоспособност и иновации (CIP). Основен приоритет са нови и възобновяеми 

енергийни източници (ALTENER). В рамките на този приоритет се финансират проекти по: 

добиване на електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема енергия за 

отопление/охлаждане; дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите; 

проучвания и добив на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите са 

видими на територията на целия Европейски съюз. 

 ELENA 

Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и 

Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни 

програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA 

(European Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение 

на проектите. ELENA да покрива до 90% от разходите за техническа подготовка на 

инвестиционните програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за 

структуриране на програми и бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за 

създаване на групи за управление на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може 

да ги възстанови. Инструментът ELENA може да се ползва от местни и регионални власти, 

обществени органи или група органи от държавите, които подлежат на подпомагане по 

програма „Интелигентна енергия Европа". Предварително изискване към получателите на 

средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-

20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото 

потребление на енергия да достигне 20% и още толкова да е спестената енергия като цяло). 

 

XIII. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Резултатите от изпълнението на общинските програми за ЕЕ не винаги са очевидни и 

това затруднява тяхната измеримост и оценка на изпълнението. Често въздействието от 

изпълнението на някои дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може 

допълнително да усложни анализа и оценката на резултатите.  

В тази връзка една от най-важните фази на процеса на разработване на ПЕЕ е 

мониторинга, който включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на 

дейностите и мерките. Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на 

изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности 

позволяват да се предприемат коригиращи действия ако напредъкът е неудовлетворителен или 

ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на 

генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети (доклади), на базата на които 

следва да бъдат предприемани последващите действия.  

За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз основа на 

оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се използва 

набор от показатели. Последните трябва да бъдат предварително или достатъчно рано 

определени по отношение на изпълнението на стратегическия документ, за да могат да бъдат 
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използвани получените от тях данни. В повечето случаи това ще бъдат целеви стойности, които 

в агрегиран вид ще съответстват на целите на стратегическия документ. Мониторингът 

осигурява текуща информация, която помага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на 

стратегическия документ. 

Много важно е да бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за 

наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и 

утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще 

извършва:  

 периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на целите  

 разглеждане на резултатите от междинните оценки  

 анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите  

 оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите  

 разглеждане на предложенията за промяна на мерките  

 предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ  

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка 

на постигнатото, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, 

което служи като основа за  определяне реализацията на проектите. 

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или 

качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

Таблица: Специфични цели и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 

очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване  

№ 
Специфични 

цели  
Мерки за ЕЕ Очаквани резултати 

Индикато

р 

Мярк

а 

Източник на 

информация 

1 Подобряване 

на енергийните 

характеристик

и на общински 

сгради  

 

Извършване 
на енергийни 
обследвания и 
сертифициран
е на обекти; 
 
Саниране на 
общински 
сгради и 
внедряване на 
ЕСМ 

 

Извършени енергийни 
обследвания на сгради 
общинска собственост; 
Определяне на 
енергийните 
характеристики на 
сградите; 
Идентифицирани мерки 
за подобряване на 
енергийната ефективност 
на сградите; 
Въведени ЕСМ в 
общински сгради; 
Намаляване 
потреблението на енергия 
от санираните обекти; 
Повишаване на комфорта 
на обитаване на обектите; 
Увеличаване на 
експлоатационния срок на 
обектите; 
Намаляване разходите за 
потребявана енергия в 
общинския бюджет.   

Сгради с 
извършени 
енергийни 
обследван
ия; 
 
Обновени 
общински 
обекти; 
 
Количеств
о 
спестена 
енергия; 
 
Количеств
о 
спестени 
емисии на 
СО² 
 
Реализира
ни 
икономии 
в 
общинския 
бюджет  

Брой 
 
 
 
 
Брой 
 
 
 
kWh 
 
 
 
Тон 
 
 
 
 
Лева 
 
 

Резюмета и 
доклади от 
извършени 
енергийни 
обследвания на 
сгради; 
 
Технически и 
работни 
проекти; 
 
Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия; 
 
Актове за 
въвеждане в 
експлоатация; 
 
Годишни отчети 
за изпълнение 
на общинския 
бюджет. 
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2 Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

жилищни 

сгради 

 

Саниране на 
жилищни 
сгради и 
внедряване на 
ЕСМ 

 

Въведени ЕСМ в 
жилищни сгради; 
Намаляване 
потреблението на енергия 
от санираните обекти; 
Повишаване на комфорта 
на обитаване на обектите; 
Увеличаване на 
експлоатационния срок на 
обектите. 

Обновени 
жилищни 
сгради; 
 
Количеств
о 
спестена 
енергия; 
 
Количеств
о 
спестени 
емисии на 
СО² 

Брой 
 
 
 
kWh 
 
 
 
Тон 
 
 
 

Технически и 
работни 
проекти; 
Издадени 
разрешения за 
строеж; 
Актове за 
въвеждане в 
експлоатация; 
Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия.  

3 Повишаване на 

енергийната 

ефективност на 

стопански 

сгради  

 

Саниране на 
стопански 
сгради и 
внедряване на 
ЕСМ 

 

Въведени ЕСМ в 
стопански сгради; 
Намаляване 
потреблението на енергия 
от санираните обекти; 
Подобряване условията на 
труд; 
Увеличаване на 
експлоатационния срок на 
обектите. 

 

Обновени 
стопански 
сгради; 
 
Количеств
о 
спестена 
енергия; 
 
Количеств
о 
спестени 
емисии на 
СО² 

Брой 
 
 
 
kWh 
 
 
 
Тон 
 
 
 

Технически и 
работни 
проекти; 
Издадени 
разрешения за 
строеж; 
Актове за 
въвеждане в 
експлоатация; 
Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия.  

4 Повишаване 

ефективността 

на уличното 

осветление  

 

Извършване 
на енергийно 
обследвание 
на уличното 
осветление в 
населените 
места на 
общината 
 
 
Обновяване и 
модернизиран
е на уличното 
осветление в 
населените 
места на 
общината 

Извършено енергийно 
обследване на системата 
за улично осветление на 
територията на общината; 
Определяне на 
енергийните 
характеристики на 
общинската мрежа за 
улично осветление; 
Идентифицирани мерки 
за подобряване на 
енергийната ефективност 
на общинската мрежа за 
улично осветление; 
Намаляване 
потреблението на енергия 
и повишаване качеството 
на уличното осветление; 
Намаляване разходите за 
улично осветление в 
общинския бюджет.   

Извършен
и 
енергийни 
обследван
ия на 
улично 
осветление
; 
Населени 
места с 
модернизи
рано и 
обновено 
улично 
осветление
; 
Количеств
о 
спестена 
енергия; 
Количеств
о 
спестени 
емисии на 
СО² 
Реализира
ни 
икономии 
в 
общинския 
бюджет 

Брой 

 

 

 
Брой 

 

 

 

 
kWh 
 
 
Тон 
 
 
 
Лева 
 

 

Резюмета и 
доклади от 
извършени 
енергийни 
обследвания; 
 
Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия за 
улично 
осветление; 
 
Годишни отчети 
за изпълнение 
на общинския 
бюджет. 
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5 Повишаване 

капацитета на 

местната власт 

в областта на 

ЕЕ 

 

Привличане на 
инвестиции и 
реализиране 
на проекти за 
ЕЕ; 
Придобиване 
на опит и 
изграждане на 
административ
ен капацитет 
за управление 
на проекти в 
областта на 
ЕЕ. 
Прилагане на 
енергиен 
мениджмънт в 
обекти, 
общинска 
собственост. 

Изпълнение на 
заложените в общинската 
ПЕЕ проекти и дейности; 
 
Проведени обучения на 
общински служители за 
енергиен мениджмънт и 
управление на проекти в 
областта на ЕЕ; 
 
Оптимално потребление 
на енергия от обектите 
общинска собственост; 
 
Създадена 
информационна система 
за наблюдение и контрол 
на енергийното 
потребление в общински 
обекти. 

Реализира
ни проекти 
в областта 
на ЕЕ; 
Проведени 
обучения; 
Обучени 
общински 
служители 
за ЕЕ; 
Създадени 
информац
ионни 
системи за 
наблюдени
е и 
контрол на 
енергийно
то 
потреблен
ие в 
общински 
обекти. 

Брой 
 
 
 
Брой 
 
Брой 
 
 
 
Брой 

Документация 
на 
реализираните 
проекти; 
Присъствени 
списъци, 
сертификати и 
други 
документи за 
проведени 
обучения; 
Годишни 
справки от 
създадената 
информационна 
система за 
количествата 
потребявана 
енергия и 
генерираните 
разходи. 

 

 

6 Повишаване 

информиранос

тта на 

гражданите и 

бизнеса за ЕЕ 

 

Организиране 
и провеждане 
на 
информационн
и дни, 
кампании, 
семинари, 
курсове и 
обучения с цел 
повишаване 
познанията и 
културата на 
гражданите и 
бизнеса в 
областта на ЕЕ  

Подобрена 
информираността на 
гражданите и бизнеса по 
въпроси, свързани с 
ползите от въвеждане на 
ЕСМ 

Проведени 
информац
ионни 
кампании; 
Проведени 
семинарии  
обучения; 
Изработен
и 
информац
ионни 
материали; 
Публикаци
и в медии. 
 

Брой 
 
 
 
Брой 
 
 
 
Брой 
 
Брой 

Присъствени 
списъци; 
 
 
Снимки; 
 
Копия на 
информационни 
материали; 
 
Копия на 
публикации в 
медии. 

 

Наблюдението и контрола на общинската програма за ЕЕ трябва да се осъществява на три 

равнища.  

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика 

на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По заповед на 

кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя периодично 

доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за 

актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното 

отстраняване. Веднъж в годината, съвместно с отчета на Програмата за опазване на околната 

среда, се прави отчет за изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет. 

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. 

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно 

изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ. 

Трето равнище: АУЕР. 

 

XIV. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО                       

Отчитането на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност се осъществява 

пред АУЕР. Общинска администрация - Сталджа има задължението ежегодно да изпраща 

попълнени отчети за напредъка по изпълнението на настоящата Програма за енергийна 

ефективност до Изпълнителния директор на агенцията.  



73 
 

Съгласно Чл.12, ал.5 от ЗЕЕ, държавните и местните органи представят ежегодно на 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), отчети за 

изпълнението на Програмите за енергийна ефективност. Отчетите съдържат описание на 

дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се 

представят не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните 

дейности и мерки.  

Отчетите се изготвят по образец, утвърден от Изпълнителния директор на агенцията и 

се публикуват на интернет страницата на Общината.  

 

XV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общинската програма за енергийна ефективност на община Сталджа 2021–2030 г. е 

основен документ за провеждане на балансирана и устойчива енергийна политика на местно 

ниво. Тя дава възможност да се оптимизират подходите и методите за вземане на съответните 

решенията от страна на Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията.  

Целеният резултат от изпълнение на програмата е: 

 Намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и електрическа 

енергия на територията на община Сталджа; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението. 

От гледна точка на последващото прилагане на програмата, тя не е „еднократен акт‖ със 

завършен краен продукт, водещ до решаване на проблемите на общината. Тя подлежи на 

допълнения и актуализация – т. нар. „подход на стратегическо планиране и програмиране‖, при 

който планирането динамично и последователно се детайлизира на отделни етапи.  

При създаването на Програмата за ЕЕ на община Сталджа се прилага този подход, като 

се спазва изискването за непрекъснато отчитане на динамично променящите се във времето 

условия, фактори и предпоставки с оглед реализирането на дългосрочните и краткосрочните 

цели на местната политика за устойчиво енергийно развитие.  

Програмата има отворен характер и срока на действие може да се усъвършенства, 

допълва и променя в зависимост от законодателни промени, новопостъпили данни, 

инвестиционни намерения и възможности за финансиране на планираните мерки.  

 

 


