I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Планът за интегрирано развитие на община Стралджа 2021-2027 г. (ПИРО) определя
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други
общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за
планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината.
Планът за интегрирано развитие е основен инструмент за планиране, програмиране,
управление и ресурсно обезпечаване развитието на община Стралджа.
Планът за интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021-2027г. е разработен в
съответствие и хармонизация с принципите на регионалната и кохезионната политика на ЕС,
като отчита препоръките на основните стратегически и планови документи на национално и
регионално ниво и е приет е с Решение №260 от Протокол
№22 от 30.06.2021 г. на
Общински съвет – Стралджа. На основание чл. 21, ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие, Областния съвет за развитие на област Ямбол прие Планът
за интегрирано развитие на Община Стралджа на свое заседание през месец юни.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението на
плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.
Съгласно чл. 72, ал (8) от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие доклада съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано
развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
плана за интегрирано развитие на общината;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на
общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината,
включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на артньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за
интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и
източниците на тяхното финансиране;
5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за
интегрирано развитие на общината.
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Въпреки трудностите, пред които ни изправи пандемията COVID-19, можем да
отбележим, че 2021 г. бе успешна за община Стралджа година в
контекста
на инвестициите или по-конкретно към успешната реализация на
проекти.
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА.
1. Население на община Стралджа.
Брой на населението.
По данни на ГРАО към 15.02.2022 г. общият брой на населението в община Стралджа по
постоянен адрес е 12 147д.
По данни на НСИ за периода 2014-2019г. броят на населението на община Стралджа
намалява от 12 280 д. на 11 407 д., или с 873 д., което е 7,1%. Тенденцията на намаление на
населението е характерна, както за общинския център град Стралджа, така и за селата. За
град Стралджа намалението е с 200 д. или с 3,5%, а за селата с 673 д. или с 10,2%.
Средногодишно намалението на населението на община Стралджа е със 146 д., като за град
Стралджа е 33 д., а за селата 112 д.
Средната гъстота на населението на община Стралджа е 17,56 д/кв.км.
Таблица№ 1
Общо (бр.)
годиОбщо
Мъже Жени
ни
2014
12280
6146
6134
2015
12152
6080
6072
2016
12014
6032
5982
2017
11794
5901
5893
2018
11592
5814
5778
2019
11407
5744
5663
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

В градовете (бр.)

В селата (бр.)

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

5703
5668
5688
5647
5573
5503

2859
2829
2864
2834
2812
2782

2844
2839
2824
2813
2761
2721

6577
6484
6326
6147
6019
5904

3287
3251
3168
3067
3002
2962

3290
3233
3158
3080
3017
2942

Таблица № 2
Година

Живородени
(брой)

Умрели
(брой)

Естествен прираст
(брой)

2014

173

280

-107

2015

155

293

-138

2016

166

239

-73

2017

154

266

-112

2018

123

277

-154

2019

131

254

-123
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Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg
Запазват се отрицателните стойности на естествения прираст, който зависи от
равнищата на раждаемостта и смъртността на населението.
Структура на населението на община Стралджа.
Структурата на населението (11 407 души) по категории на община Стралджа към
31.12.2019 г. е както следва:
1. Население под трудоспособна възраст – 2 323 души или 20,36% от населениетона
общината, при 16,82% за област Ямбол
2. Население в трудоспособна възраст - 5 908 души или 51,79 % от населението на
общината, при 59,17% за област Ямбол. Делът на мъжете в трудоспособна възраст е 1184
или 50,97%, а този на жените е 1139 или 49,03%.
3. Население в надтрудоспособна възраст – 3 176 души или 27,84% от населението на
общината, при 24,1% за област Ямбол.
Таблица № 3 - Население под, във и надтрудоспобна възраст към 31.12.2019 г. по области,
общини и местоживеене
Области Общини
Общо
В т.ч. в градовете
Възрастови
всичко
мъже
жени
всичко
мъже
жени
категории
Стралджа
11 407
5 744
5 663
5 503
2 782
2 721
Под трудоспособна
718
2
323
1
184
1
139
1
462
724
възраст
В
трудоспособна
5 908
възраст
Над трудоспособна
3 176
възраст
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

3 283

2 625

3 059

1 657

1 402

1 277

1 899

982

381

601

Анализираните данни за населението и демографската ситуация през отчетния период
потвърждават изводите, направени при изготвяне на ПИРО, а именно:
 Населението на община Стралджа през 2021 г. бележи леко намаление спрямо 2020
г.;




Естественият прираст на населението запазва своите отрицателни стойности;
Мъжете в Община Стралджа са с по-висок относителен дял в общата
численост на населението спрямо жените.
Благоприятното географско положение, природните дадености,
изградената инфраструктура, равнището на заетост и икономическият и човешки
потенциал, създават реални възможности за устойчиво развитие на общината.

2. Състояние на местната икономика.
Преобладаващ дял в икономиката на Община Стралджа заемат нефинансови
предприятия заети в селското стопанство, горско и рибно стопанство. На следващо
място се нареждат предприятията занимаващи се с търговия, авторемонтни дейности,
хотелиерство и ресторантьорство, производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива. По малък дял заемат нефинансовите
предприятия занимаващи се с преработваща промишленост, операции с недвижими
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имоти, административни и спомагателни дейности, здравеопазване и социални
дейности, култура спорт и развлечения.
Предпоставка за развитието на селското стопанство са благоприятните природоклиматични и почвени условия. Община Стралджа разполага със значителни площи
използваема земя за земеделие и животновъдство, които в бъдеще биха могли да
увеличават своя дял в местната икономика. Наличието на местни ресурси на нерудни
полезни изкопаеми е предпоставка за развитие на керамичната промишленост,
производство на строителни материали, а горските територии на територията на
общината са предпоставка за развитие на дървообработването и база за развитие на
мебелната промишленост.
Таблица № 4
БРОЙ ОТЧЕТЕНИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Икономическа дейност (А21)/ Година
ОБЩО:
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
F СТРОИТЕЛСТВО
G
ТЪРГОВИЯ;
РЕМОНТ
НА
АВТОМОБИЛИ
И
МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
M
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ
И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
P ОБРАЗОВАНИЕ
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Източник: НСИ

2019
368
133
..
15
19
..
116
..
27
..
8
..
3
6
4
..

Към 31.12.2019 икономиката на община Стралджа се характеризира със следните
показатели, посочени в следната таблица:
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Таблица № 5
Години

Произведена
продукция
/хил.лв/

Нетни
приходи от
продажби
/хил.лв./

Заети лица
/бр. /

Дълготрай
ни
материални
активи

357
368

119532
122862

137235
148370

1232
1203

127748
128829

5446
5523

1785130
1888428

2928520
3149628

30197
29653

1203374
1180524

Брой
предприятия

Община Стралджа
2018 г.
2019 г.
Област Ямбол
2018 г.
2019 г.
Източник: НСИ

Селското стопанство е застъпено във всички населени места на общината и има
важна функция по отношение на цялостното и развитие.Този отрасъл е важен източник на
доходи в населените места и подържа част от промишлената функция на общината най –
вече хранително – вкусовата промишленост.
Положително влияние върху финансовата стабилност на земеделските стопанства
оказват схемите за единно плащане на площ и схемите за национално доплащане на бр.
животни, а също така и Програмата за развитие на селските райони, прилагани чрез
дейността на ДФ „Земеделие”.
Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Природоклиматичните условия в региона благоприятстват производството на зърнено-житни,
технически и фуражни култури. Приоритетно място в растениевъдството заемат пшеница,
ечемик, рапица и слънчоглед. Сравнително малък е дела на зеленчуците въпреки наличие
на голям дял на поливните площи. Стратегическо значение за отрасъла имат и реализирани
нови площи с лозя и овощни насаждения. Положителен факт е настъпилото обновяване на
селскостопанската техника в някои от селскостопанските структури.
Доказаните потенциали и проявените пазарни инициативи утвърждават три основни
под-отрасъла като сфера за нови инвестиции и ускорено развитие:
 Трайни насаждения и по-точно лозя и овощни масиви;
 Индустриално зеленчукопроизводство;
 Развитие на билкопроизводсвото.
Общината има 67630,5 ха. поземлен фонд, в т.ч. 42941,98 ха. обработваема земя,
което представлява 63,5 % от територията на общината.
На територията на общината има регистрирани 498 земеделски стопани, от които
дейност растениевъдство 333 дейност животновъдство 61 и смесени 104.
Таблица № 6
Земеделски
стопани
498
Източник: ОСЗ

Дейност
растениевъдство

Дейност
животновъдство

Смесени

333

61

104

Регистрираните Земеделските стопани по населени места и съответния брой
растениевъди и животновъди по населени места са отразени в следната таблица:
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Таблица № 7
Населено
място
Стралджа
Александрово
Атолово
Богорово
Воденичане
Войника
Джинот
Зимница
Иречеково
Каменец
Леярово
Лозенец
Люлин
Маленово
Недялско
Палаузово
Поляна
Първенец
Правдино
Саранско
Тамарино
Чарда
ОБЩО
Източник: ОСЗ

Дейност
растениевъдств
о
58
18
27
14
32
19
24
116
32
25
14
14
29
35
46
22
33
20
19
21
20
25
663

Дейност
животновъдство
12
3
9
1
8
9
15
7
4
3
7
7
17
2
8
17
11
7
6
2
8
171

Общо Земед.
Стопани

в т.ч.
смесени

70
21
36
15
40
28
32
131
39
29
17
21
36
52
48
30
50
31
26
27
22
33
834

8
3
9
6
2
6
9
4
1
1
2
4
9
1
4
4
7
4
2
1
6
104

Разликата в данните по таблица 1 и таблица 2 се дължат на това, че:
 Част от ЗС имат дейност в повече от едно населено място;
 Дейност на част от ЗС едновременно в областта на растениевъдството и
животновъдството.
Земеделските земи в България се категоризират в 10 категории (т.нар. бонитетни
категории) според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия,
релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на
различни видове растителна продукция и наложените ограничения на използване на земята.
Разпределението на земеделската земя в община Стралджа по видове категории се движи
от трета до десета, като преобладаващи са категориите от четвърта до шеста.
Общия размер на обработваемата земя в община Стралджа е 42 941,98 ха.,
разпределена по землища както следва:
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Таблица № 8
Землище
Александрово
Атолово
Богорово
Воденичане
Войника
Джинот
Зимница
Иречеково
Каменец
Леярово
Лозенец
Люлин
Маленово
Недялско
Палаузово
Поляна
Първенец
Правдино
Саранско
Тамарино
Чарда
Стралджа
Общо за община
Стралджа
Източник: ОСЗ

Обработваемата земя
ха.
1342,02
852,23
858,31
258,01
2526,6
1297,92
3415,68
272,95
1806,77
945,1
1604,53
1124,67
2546,35
3512,8
1907,7
160,71
1962,48
1563,9
97,55
1474,4
1102,95
4676,79
42941,98

На територията на община Стралджа са налице условия и възможности за развитие
на говедовъдството, свиневъдството, овцевъдството, козевъдство, птицевъдство,
биволовъдство и пчеларство, обусловени на добрите климатични условия, добре развито
растениевъдство и традиция в развитието на тези отрасли.
Основни изводи:
 Селското стопанство има основен дял в произведената продукция, този отрасъл е
важен източник на доходи в населените места извън града и за поддържане на част
от промишлената функция на града и общината (особено на хранително-вкусовата
промишленост);
 Природните ресурси на общината са изключително благоприятни за развитие на
селско стопанство – създаването на трайни насаждения, зеленчукопроизводството и
животновъдството.
 Малък е делът на използваните поливни площи.
 Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на:
 трайните насаждения - чрез създаване на нови масиви от лозя и овощни насаждения;
 засилване позициите на зеленчукопроизводството;
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развитие на животновъдство и птицевъдство, базирано на развитието на зърнопроизводството;
развитие на пчеларството.

Състояние и потенциал за развитие на промишлеността.
Най-голямото и най-проспериращо промишлено предприятие на територията на
община Стралджа е „ЗПТ” АД, гр. Стралджа, в което са заети 142 работници към
31.12.2019 г. ЗПТ АД – град Стралджа, е българско самостоятелно акционерно
дружество със сто процента частен капитал. Фирмата е специализирана в
производството на метални изделия: тръби, профили, пътни съоръжения и поцинковане.
През последните години ЗПТ АД се наложи като една от водещите фирми в този сектор
и доказа, че е надежден партньор в работата си с търговци на метали, строителни фирми,
производители на редица метални изделия и пътно-строителни фирми. Дружеството е
разположено на площ 54 400 кв. метра, от които 26 252 кв. метра са застроена площ.
Фирмата разполага със съвременни машини и съоръжения, разположени в двата основни
цеха “Тръбопроизводство” и “Поцинковане”. Изградени са три открити складови
площадки, оборудвани с козлови кранове на площ 7 525 кв. метра.
Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2015,
сертифицирана от ТЮФ Рейланд България ЕООД.Фирмата притежава и сертификати за
производствен контрол. Съгласно ГФО за 2019, нетните приходите на фирмата възлизат на
55 570 хил.лева - ръст от 1 % спрямо 2018;
От 2016 г. на територията на гр. Стралджа функционира логистичен склад на
дистрибуторска фирма на болнични и аптечни продукти „Велеви Фарма“ ООД. Фирмата е
създадена през 1996 г., специализирана е в производството на хранителни добавки.
Притежава собствена серия продукти, които са натурални от лечебни растения типични за
нашия ареал. „Велеви Фарма“ ООД е лицензиран търговец на едро на лекарствени
продукти, хранителни добавки, медицински изделия и козметика. Притежава сертификат по
ISO 9001:2000. Поддържаните артикули са над 15 000. Фирмата разполага с два логистични
центъра. Едната складова база е разположена в центъра на град София, а другата в град
Стралджа. В логистичната база на фирмата в гр.Стралджа работят около 30 служителя.
На територията на община Стралджа в землището на с.Лозенец се намира
Компресорна станция „Лозенец“, част от Югоизточен експлоатационен район Стара Загора
на "Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София национален комбиниран газов оператор, осигуряващ
лицензирани услуги по пренос и съхранение на природен газ в България.
Закритата „Керамична къща Стралджа“ ЕООД функционираща дълги години като
наследник на керамичния завод „Стралджа Керамика“, прославила се като единствен
производител на керамични керемиди
на територията на Балканския полуостров,
понастоящем функционира с намален капацитет. От 2017 г. собственик на материалната
база на керамичния завод е „Топливо-2“ ЕООД. Перспективата на фирмата е възобновяване
на основното производство и разширяване на дейността и асортимента.
Фирма „Стеми БГ“ ООД гр.Стралджа е специализирана в производство на изделия от
ковано желязо. Производствения цех на фирмата се намира на територията на гр.Стралджа.
Фирма „ Джамбаз груп “ ООД с.Зимница разполага със съвременен машинен парк,
автоматизирани сушилни за тютюн и билки, изградени по програма САПАРД , нови
складови помещения, напълно ново стопанство, квалифицирана работна ръка със средна
численост 100 – 120 човека.
Фирмата е един от големите работодатели в област Ямбол. Стремежът да се развива
успоредно във всички аспекти на дейност, я правят предпочитан търговски партньор при
реализацията на продукцията и. „Джамбаз груп“ ООД извършва транспортни услуги с
гондоли и бордови ремаркета.
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„Джамбаз – АГРО” ООД, с.Зимница е с предмет на дейност производство, преработка
и търговия с етерични масла. Фирмата разполага със собствена дестилерия и е един от найголемите производители на етерични масла в България.„Джамбаз” ООД е с предмет на
дейност земеделие и притежава лиценз за изкупуване, преработка и търговия с тютюн и
тютюневи изделия.
„Мелнично-фуражен комплекс Зимница“ ЕООД, с.Зимница е специализирана фирма
в производството на качествено брашно и фуражни смески. Линията за производство на
фуражни смески е пусната през 1993 година. Рецептурната схема е разработена от
специалисти в областта на храненето на животните и е съобразена със спецификата на
отглеждане на отделните видове.Линията за производство на пшенични брашна започва да
работи през 2000 година. Фирмата бързо се налага на пазара с качествата на
произвежданите брашна.
Фирма „Инком ПВ“ ООД се специализира в строителство, в т.ч.: строителство на
сгради, ВиК, хидротехнически и хидромелиоративни обекти, производстводство и монтаж
на дограма и др. На територията на гр.Стралджа фирмата разполага база за производство и
транспортиране на бетон /бетонов възел./.
Фирма „Минсид“ ЕООД, гр.Стралджа е
еднолично дружество с ограничена
отговорност, учредено на 11.11.2010г., през последните три години специалира дейността
си в производство на дървесни пелети. Цехът за производство на дървесни пелети е
разположен в гр.Стралджа.
„Варовик-комерс“ ЕООД, с.Каменец е еднолично дружество с ограничена
отговорност, учредено на 02.08.2005 г. с основна дейност производство на бяла калциева
негасена вар, варова пепелина и мляна негасена вар, добив, преработка и сортиране на
трошен камък, чакъл и варовик, извършване на изкопни и транспортни услуги.
Производствената база на фирмата е разположена в кариерно находище
с.Каменец,общ.Стралджа където се добива суровината чрез държавна концесия.
В сферата на услугите на първо място се нарежда фирма ЕТ„Дани-3-Йордан
Стоянов“, гр.Стралджа, наложил се местен превозвач осъществяващ обществен превоз на
пътници на територията на общината и до областния център повече 15 години.
Много малки и средни фирми постигат добри резултати в сферата на търговията с
хранителни и промишлени стоки, собственици на търговски обекти и заведения за хранене
и развлечение: ЕТ “Шидерски-Въльо Едрев“, гр.Стралджа, специализиран в търговия с
горива и консумативи за автомобила. Фирма “Мели СТ“ ЕООД, гр.Стралджа основано през
2012г. се реализира в производство и продажба на закуски, хляб и др. Местните фирми
„Денис строй 91“ ЕООД, „Кабаков и сие“ ЕООД и „Петима“ ООД се занимават с търговия
с промишлени стоки и строителни материали. Доказали се от дълги години местни фирми в
търговията с хранителни стоки са ЕТ „Елка Велчева- ПВ“, ЕТ“ Девима-Александър
Станчев“, ЕТ „Егея – Илия Божилов“, ЕТ“Йоана-Станка Йорджева“ и др. В сферата на
заведения за хранене и развлечение на територията на общината са фирмите “Роял- ВД“
ООД, гр.Стралджа, ЕТ „Иван Танев“, гр.Стралджа, „Ася Иванова-Дар“ ЕООД, с. Войника,
„Сн Билдинг- България“ ЕООД, с. Тамарино и др.
Състояние и потенциали за развитие на туризма
Стралджанският район си има своя културно-исторически живот, разнообразие на
природни забележителности и туристически живот. Поради спецификата на географското
си положение и прекрасните природни дадености, хижи и къщи за гости, Община
Стралджа се явява привлекателен център за отдих, ловен туризъм, екотуризъм и риболов.
Капацитетът на легловата база в района е 171 легла, разпределени в общо 8 туристически
обекта – хижи, хотели, къщи и стаи за гости. Заведенията за хранене и развлечения на
територията на Община Стралджа разполагат с над 750 места за сядане.
В близост до общинския център – гр. Стралджа, в местността „Мараша”, се намира
китната туристическа хижа „Люляк”. Тя се състои от двуетажна сграда и бунгала, които
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разполагат със стаи по 2, 3, 4, 5 и повече легла. На долния етаж на хижата има малка зала за
около 15-20 човека. Хижата разполага и с банкетна зала, която е свързана с кухня и побира
50 и повече човека. Едно от бунгалата представлява вила, която е на два етажа, разполага с
4 легла, банкетна зала с кухничка и санитарен възел. Всички бунгала разполагат със
собствен санитарен възел.
Друг обект с първостепенно значение за туризма на територията на общината е
туристическа хижа „Инджови извори”. Тя се намира в местността „Войнишки бакаджик”,
с.Войника. Реновираната хижа е модерен посетителски център, със зали за семинари и
обучения, трапезария, места за настаняване. В двора на туристическа хижа „Инжови
извори” има параклис и място за пикник, пространство за игра на деца.
Реките Мочурица и Мараш, както и повече от тридесет язовира, предлагат добри
условия за риболовен туризъм. Общината е известна и със своите топли минерални извори.
Стралджанското природно богатство е подходящо за санаториално лечение и
балнеотуризъм. Районът има потенциал за развитие и на селски туризъм, заради запазените
автентични традиции и гостоприемно население. Селският туризъм може да се комбинира
с друг специализиран туризъм като планински, кулинарен, културен и други.
Туристическите обекти и дейности в района биха могли да привлекат туристически
интерес и значими целеви инвестиции от България и ЕС, ако те са тясно обвързани с
принципите на устойчивото развитие, ако са аналитично и информационно обосновани и
ако са разработени конкурентоспособни и атрактивни туристически услуги. През
последните години алтернативният туризъм представлява изключително популярен
подсектор, привличащ значителни туристически потоци заради разнообразието на
предлагането и възможностите за различни изживявания. Предлагането на разнообразни и
специализирани туристически продукти и услуги може да привлече повече туристи от
страната и чужбина.
Икономическият потенциал на общината не е напълно усвоен и в това отношение се
очертава необходимостта от насоки, виждания и намерения за неговото по-ефективно за
общинската икономика използване.
Слабостите за развитието на туризма се изразяват в липса на :
 туристически информационни центрове;
 регионални туристически продукти;
 недоразвита мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма;
 недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги.
3. Услуги
Анализът на обектите за настаняване в община Стралджа показва голям относителен
дял на обектите с категория – една звезда. На територията на общината са разположени
както къщи и стаи за гости с малък капацитет, така и места за настаняване от клас „А” –
туристически хижи и хотели. Обектите са добре обзаведени и поддържани, качеството на
обслужване в тях е на задоволително ниво. През последните години се наблюдава
увеличаване на броя на местата за настаняване в района и респективно ръст на легловата
база в общината.
Основни обекти за настаняване на гости в общината са:
 Туристическа хижа „Инджови извори”, с. Войника, местност „Войнишки бакаджик” – 2
еделвайса, 7 стаи/16 легла;
 Туристическа хижа „Люляк”, гр.Стралджа, Терзийски баир „местност Мараша” – 1
еделвайс, 6 стаи/32 легла;
 Хотел „Трон комплекс”, гр.Стралджа, местност „Петолъчката”– 1 звезда, 18 стаи/36
легла;
 Хотел „Хемус”, гр.Стралджа - 1 звезда, 16 стаи/32 легла;
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Семеен хотел „Роял”, гр.Стралджа - 1 звезда, 9 стаи/25 легла;
Къща за гости „Виктория”, гр. Стралджа – 1 звезда, 5 стаи/12 легла;
Къща за гости „Поляна”, с.Поляна – 1 звезда, 5 стаи/8 легла;
Комплекс „Копитото” – стаи за гости, с. Тамарино - 5 стаи/10 легла.
Туристическа хижа „Люляк” се намира в местността Мараша, Източна Стара планина.
От хижа „Люляк” може да се направи кратък преход до Мараш – Калето. В превод от
турски „Мараш” означава изоставено лозе. Открити са амфора, монети, керамика, изложени
в Историческия музей.
В близост до с. Войника се намира местността „Инджови извори”.Мястото е
подходящо за отдих, разходка или пикник. Изградени са платформи за наблюдение на
птици и диви животни, еко пътеки и места за пикник.
Най-голямото и най-проспериращо промишлено предприятие на територията на
община Стралджа е „ЗПТ” АД, гр. Стралджа, в което са заети 142 работници към
31.12.2019 г. ЗПТ АД – град Стралджа, е българско самостоятелно акционерно
дружество със сто процента частен капитал. Фирмата е специализирана в
производството на метални изделия: тръби, профили, пътни съоръжения и поцинковане.
През последните години ЗПТ АД се наложи като една от водещите фирми в този сектор
и доказа, че е надежден партньор в работата си с търговци на метали, строителни фирми,
производители на редица метални изделия и пътно-строителни фирми. Дружеството е
разположено на площ 54 400 кв. метра, от които 26 252 кв. метра са застроена площ.
Фирмата разполага със съвременни машини и съоръжения, разположени в двата основни
цеха “Тръбопроизводство” и “Поцинковане”. Изградени са три открити складови
площадки, оборудвани с козлови кранове на площ 7 525 кв. метра.
Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2015,
сертифицирана от ТЮФ Рейланд България ЕООД.Фирмата притежава и сертификати за
производствен контрол. Съгласно ГФО за 2019, нетните приходите на фирмата възлизат на
55 570 хил.лева - ръст от 1 % спрямо 2018;
От 2016 г. на територията на гр. Стралджа функционира логистичен склад на
дистрибуторска фирма на болнични и аптечни продукти „Велеви Фарма“ ООД. Фирмата е
създадена през 1996 г., специализирана е в производството на хранителни добавки.
Притежава собствена серия продукти, които са натурални от лечебни растения типични за
нашия ареал. „Велеви Фарма“ ООД е лицензиран търговец на едро на лекарствени
продукти, хранителни добавки, медицински изделия и козметика. Притежава сертификат по
ISO 9001:2000. Поддържаните артикули са над 15 000. Фирмата разполага с два логистични
центъра. Едната складова база е разположена в центъра на град София, а другата в град
Стралджа. В логистичната база на фирмата в гр.Стралджа работят около 30 служителя.
На територията на община Стралджа в землището на с.Лозенец се намира
Компресорна станция „Лозенец“, част от Югоизточен експлоатационен район Стара Загора
на "Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София национален комбиниран газов оператор, осигуряващ
лицензирани услуги по пренос и съхранение на природен газ в България.
Закритата „Керамична къща Стралджа“ ЕООД функционираща дълги години като
наследник на керамичния завод „Стралджа Керамика“, прославила се като единствен
производител на керамични керемиди
на територията на Балканския полуостров,
понастоящем функционира с намален капацитет. От 2017 г. собственик на материалната
база на керамичния завод е „Топливо-2“ ЕООД. Перспективата на фирмата е възобновяване
на основното производство и разширяване на дейността и асортимента.
Фирма „Стеми БГ“ ООД гр.Стралджа е специализирана в производство на изделия от
ковано желязо. Производствения цех на фирмата се намира на територията на гр.Стралджа.
Фирма „ Джамбаз груп “ ООД с.Зимница разполага със съвременен машинен парк,
автоматизирани сушилни за тютюн и билки, изградени по програма САПАРД , нови
складови помещения, напълно ново стопанство, квалифицирана работна ръка със средна
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численост 100 – 120 човека.
Фирмата е един от големите работодатели в област Ямбол. Стремежът да се развива
успоредно във всички аспекти на дейност, я правят предпочитан търговски партньор при
реализацията на продукцията и. „Джамбаз груп“ ООД извършва транспортни услуги с
гондоли и бордови ремаркета.
„Джамбаз – АГРО” ООД, с.Зимница е с предмет на дейност производство, преработка
и търговия с етерични масла. Фирмата разполага със собствена дестилерия и е един от найголемите производители на етерични масла в България.„Джамбаз” ООД е с предмет на
дейност земеделие и притежава лиценз за изкупуване, преработка и търговия с тютюн и
тютюневи изделия.
„Мелнично-фуражен комплекс Зимница“ ЕООД, с.Зимница е специализирана фирма
в производството на качествено брашно и фуражни смески. Линията за производство на
фуражни смески е пусната през 1993 година. Рецептурната схема е разработена от
специалисти в областта на храненето на животните и е съобразена със спецификата на
отглеждане на отделните видове.Линията за производство на пшенични брашна започва да
работи през 2000 година. Фирмата бързо се налага на пазара с качествата на
произвежданите брашна.
Фирма „Инком ПВ“ ООД се специализира в строителство, в т.ч.: строителство на
сгради, ВиК, хидротехнически и хидромелиоративни обекти, производстводство и монтаж
на дограма и др. На територията на гр.Стралджа фирмата разполага база за производство и
транспортиране на бетон /бетонов възел./.
Фирма „Минсид“ ЕООД, гр.Стралджа е
еднолично дружество с ограничена
отговорност, учредено на 11.11.2010г., през последните три години специалира дейността
си в производство на дървесни пелети. Цехът за производство на дървесни пелети е
разположен в гр.Стралджа.
„Варовик-комерс“ ЕООД, с.Каменец е еднолично дружество с ограничена
отговорност, учредено на 02.08.2005 г. с основна дейност производство на бяла калциева
негасена вар, варова пепелина и мляна негасена вар, добив, преработка и сортиране на
трошен камък, чакъл и варовик, извършване на изкопни и транспортни услуги.
Производствената база на фирмата е разположена в кариерно находище
с.Каменец,общ.Стралджа където се добива суровината чрез държавна концесия.
В сферата на услугите на първо място се нарежда фирма ЕТ„Дани-3-Йордан
Стоянов“, гр.Стралджа, наложил се местен превозвач осъществяващ обществен превоз на
пътници на територията на общината и до областния център повече 15 години.
Много малки и средни фирми постигат добри резултати в сферата на търговията с
хранителни и промишлени стоки, собственици на търговски обекти и заведения за хранене
и развлечение: ЕТ “Шидерски-Въльо Едрев“, гр.Стралджа, специализиран в търговия с
горива и консумативи за автомобила. Фирма “Мели СТ“ ЕООД, гр.Стралджа основано през
2012г. се реализира в производство и продажба на закуски, хляб и др. Местните фирми
„Денис строй 91“ ЕООД, „Кабаков и сие“ ЕООД и „Петима“ ООД се занимават с търговия
с промишлени стоки и строителни материали. Доказали се от дълги години местни фирми в
търговията с хранителни стоки са ЕТ „Елка Велчева- ПВ“, ЕТ“ Девима-Александър
Станчев“, ЕТ „Егея-Илия Божилов“, ЕТ“Йоана-Станка Йорджева“ и др. В сферата на
заведения за хранене и развлечение на територията на общината са фирмите “Роял- ВД“
ООД, гр.Стралджа, ЕТ „Иван Танев“, гр.Стралджа, „Ася Иванова-Дар“ ЕООД, с.Войника,
„Сн Билдинг- България“ ЕООД, с.Тамарино и др.
4. Изводи.
Данните от анализа показват следните основни тенденции в развитието на
общинската икономика:
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Броят на регистрираните предприятията в общината се увеличава от 357 бр. през
2018 г. на 368 бр. през 2019 г. или увеличение от 11 бр. или около 3%. Делът на
предприятията в общината спрямо тези от Област Ямбол е 6,66%;
Произведена е обща продукция за 2019 г. е 122 862 хил.лв. и съответно 119 532
хил.лв. за 2018 г. или увеличение от 2,79%. Делът на произведената от общинската
икономика продукция представлява дял от 6,51%, отнесен към общата произведена
продукция в Област Ямбол за 2019г.;
Нарастване на нетните приходи през 2019 г. спрямо 2018 г. е с 8,11% за община
Стралджа. Делът на реализираните през 2019 г. нетни приходи съставляват 4,71 %
от нетните приходи за област Ямбол;
Увеличаване делът на ДМА през 2019 г. спрямо 2018 с 0,85%. Делът на ДМА на
общинската икономика представлява 10,91% от стойността на ДМА на областната
икономика;
Брутният вътрешен продукт за община Стралджа възлиза на 148 370 лв., срещу
3149628 лв. за област Ямбол или заема дял от 4,71% от този на областта;
Броят на заетите лица през 2019 г. е намалял с 29 човека спрямо 2018г. , като
намаление отбелязват и данните за област Ямбол- 544 човека заети лица по – малко
през 2019г. спрямо предходната година.

5. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси.
Пазар на труда.
Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност.
Развитието на икономиката в община Стралджа в пазарни условия е свързано с
нуждата от специфичен вид услуги, целево насочени към подкрепа на населението и
бизнеса. Във функционално-отраслов аспект, те са свързани основно със създадена и
функционираща инфраструктура в следните направления.
Институционална инфраструктура.
Институционалната инфраструктура е със специфичен характер. Тя включва обекти,
предоставени на различни институции, олицетворяващи дейността на различните видове
власти на територията на община Стралджа. Седалищата на тези институции са в община
Стралджа и за тяхното функциониране е изградена съответната инфраструктура.
От обектите на инфраструктурата на местната власт е сградата на общинската
администрация на община Стралджа. Инфраструктурата, използвана от районните
институционални структури, осигуряваща обслужване на населението са:

Полицейски участък с район на обслужване община Стралджа

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” с район на
обслужване община Стралджа.

Районна пътна служба с район на обслужване община Стралджа.

Дирекция “Бюро по труда“ Ямбол, филиал Стралджа

Изнесено работно място на Дирекция „Социално подпомагане” – обслужва община
Стралджа.
Безработица.
Равнището на безработица в община Стралджа към 31.12.2019 г. е 10,7 % . В
сравнение с 2018 год. тя е била 13,83 %, т.е. нивото на безработицата е спаднала с около 3,1
%., а спрямо 2017 г., където безработицата е в рамките на 21,61%, спадат е в рамките на
10,9%. В сравнение с 2014г., видима е устоичива тенденция за намаляване на средното
равнище на безработицата в община Стралджа с повече от 25,1%
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Таблица № 9
Показател
2014
2015
2016
2017
Средно
равнище
на
35,82
32,64
29,49
21,61
безработицата в %
Източник: Дирекция „Бюро по труда“ –Ямбол, филиал Стралджа

2018

2019

13,83

10,7

Здравеопазване
В община Стралджа е създадена и функционира инфраструктура на периферната
здравна мрежа. В обектите от нея се осъществява доболничната помощ. Броят и
функционалните особености на инфраструктурата на здравеопазването са съобразени с
нормативната уредба за дейността на периферната здравна мрежа, числеността на
населението в общината и отделните селища, здравния статус на населението и др.
Динамиката на движение на медицинския персонал, обслужващ община Стралджа,
показва негативна тенденция на намаляване на лекарите - от 4-ма през 2014 на 3-ма през
2019, лекарите по дентална медицина от 3 на 1, и медицинските специалисти по здравни
грижи от 13 на 6 за 2019 год.
Таблица № 10 - Медицински персонал
години

Лекари

Медицински
специалисти по
здравни грижи
13
12
12
11
8
6
6

Лекари по дентална
медицина

2014
6
2015
6
2016
6
2017
6
2018
6
2019
5
2020
5
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

3
4
4
3
3
3
2

В община Стралджа, един лекар обслужва 3802 души. За България, този показател
235 души. Същото съотношение е валидно за обслужването на населението от общината от
един лекар по дентална медицина.
Таблица № 11
Община Стралджа

2014

2015

години
2016

2017

2018

2019

1288
3802
3070
3038
3004
2949
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg
Население на община Стралджа, обслужвано от един лекар по дентална медицина
Таблица № 12
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Община Стралджа
4093
4051
4005
5897
5796
11407
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg
Съгласно Регистъра на лечебни заведения за извънболнична помощ , регистрирани
съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения, на територията на община Стралджа
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функционират индивидуални лекарски практики, посочени в Таблицата по-долу, в т.ч.: в
гр. Стралджа – 4 практики с вид ЛЗ - амбулатория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ, 2 практики в с. Зимница, 1 практика в с. Недялско, 3 практики
обслужват селата Поляна, Александрово, Войника, Тамарино, Чарда, Саранско; в град
Стралджа - 4 практики с вид ЛЗ - амбулатория за индивидуална практика за първична
дентална помощ, 2 практики обслужват селата Зимница, Войника, Недялско, Тамарино. На
територията на гр. Стралджа са регистрирани 3 практики с вид на ЛЗ - Амбулатория за
специализирана медицинска помощ и 1 практика в с. Зимница. На територията на община
Стралджа е регистрирано едно ЛЗ - Медико-диагностична лаборатория.
Таблица № 13:
№ Населено място
1.

гр. Стралджа

2.

гр. Стралджа

3.

гр. Стралджа

4.

гр. Стралджа

5.

с. Зимница

6.

с. Недялско

7.

с. Зимница

8.

с. Поляна,
с. Александрово

9.

с. Войника, с. Тамарино,
с. Саранско

10. с. Зимница, с. Чарда

11. гр. Стралджа

12. гр. Стралджа
13. гр. Стралджа

Вид ЛЗ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индиидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първина
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
првична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория з индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична

Дейност
Извънболнична
първична
медицинска помощ
Извънболнична
първична
медицинска помощ
Извънболнична
първична
медицинска помощ
Извънболнича
първична
медицинска помощ
Извънболнична
първична
медицинска помощ
Извънболнична
първична
медицинска помщ
Извънболнична
първична
медицинска помощ
Извънболнична
първична
медицинскапомощ
Извънболнична
първична
медицинска помощ
Извънболнична
първична
медицинска помощ
извънболнична
първична дентална
помощ
извънолнична
първична дентална
помощ
извънболнична
първична дентална
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14.

с. Войника, с. Недялско,
с. Тамарино

15. с. Зимница

16. гр. Стралджа

17. гр. Стралджа

18. с. Зимница
19. гр. Стралджа
20. гр. Стралджа
21. гр. Стралджа

медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за индивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория за инивидуална
практика
за
първична
медицинска помощ
Амбулатория
за
специализирана
медицинска
помощ
Амбулатория
за
специализирана
медицинска
помощ
Амбулатория за специализиана
медицинска помощ
Амбулатория
за
специализирана
медицинска
помощ
Медико-диагностична
лабортория

помощ
извънболнична
първична дентална
помощ
извънболнична
първична дентална
помощ
извънболнчна
първична дентална
помощ
Специализирана
медицинска помощ
Сециализирана
медицинска помощ
Специализирана
медицинска помощ
Специализирана
медицинска помощ
лаборатория

Източник: МЗ, https://iamn.bg/
Спешна помощ - Филиали на център за спешна медицинска помощ се намират в град
Стралджа и село Войника. Обслужвани са от 3 линейки. Центровете за спешна медицинска
помощ (ЦСМП) са лечебни заведения, в които медицински специалисти с помощта на друг
персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на
местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация,
както на национално ниво, така и на ниво селски район.
На територията на община Стралджа функционират обекти под регистрационни и
разрешителни режими, както следва:
Таблица № 14
вид на обекта
Аптека
Аптека
Дрогерия

населено място
брой
статус
гр. Стралджа
2
актуален към 31.12.2020
с. Зимница
1
актуален към 31.12.2020
с. Зимница
1
актуален към 31.12.2020
Нехранителните обекти с обществено предназначение
Агроаптека
гр. Стралджа
1
Актуален към 31.12.2020
Източник: МЗ, https://iamn.bg/

Социални дейности.
Реализирани дейности:
-

„Заетост и обучение на хората с трайни увреждания”;
Регионална програма;
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- НП „Старт на кариерата”;
- НП „ Помощ при пенсиониране”;
- НП„Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица”
- Механизъм за лична помощ;
- Асистентска подкрепа.
През отчетния период община Стралджа активно участва във всички действащи
програми и проекти, насочени към осигуряване на заетост на социално слаби, безработни,
лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания и други приоритетни и уязвими групи от
населението.
Проекти:
Проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности на територията на община Стралджа“-41 лица от ромски
произход и 5 лица в неравностойно положение;
1. Проект “ Инициативи за заетост” - обучение 40 лица ;
2. Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“- 40
потребители на услугата;
4. „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2 ”- наети
лица 16 бр., потребители на услугите- 150 деца и 150 семейства;
5. „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”компонент 2 и 3;
6. „ Патронаж +“.
Ползватели на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция
(ЦСРИ) през 2021 г. са 39 възрастни лица и 41 деца .
През 2021 г. общо 29 деца и 1 възрастен са ползвали логопедична услуга в ЦСРИ.
Десет деца са преминали на дистанционна работа. Три деца са ползвали психологическа
подкрепа и консултиране. Повече от 54 лица и деца са преминали през кабинети по
физиотерапия и зала за рехабилитация.
И през миналата година продължихме мобилната работа по дейности логопедичната
и двигателната рехабилитация. През 2021г. логопедът на ЦСРИ провежда логопедична
занимания с 13 деца в детските градини на гр. Стралджа. Дистанционна работа с деца за
логопедична рехабилитация е извършвана в продължение на няколко месеца, поради
настъпилата извънредна обстановка свързана със COVID-19 и за сигурността на нашите
потребители. Логопедична подкрепа са ползвали 28 деца и 1 възрастен.
В дома на потребителите (лица и деца) се предоставя дейност двигателна
рехабилитация, когато е налице ограничена подвижност, възпрепятстваща посещението в
социалната услуга.
Заниманията в ателието се провеждат с деца, ползващи и други дейности за подкрепа в
ЦСРИ. Общо 16 деца са посещавали занимания в ателието през миналата година. С
изделия, подготвени в ателието, под ръководството на трудотерапевта, децата изработват
картички за наближаващ празник. През февруари беше организирано групово занятие за
изработване на мартеници в сградата на ЦСРИ.
През 2021 година потребителите на социалната услуга, ползващи специализирания
микробус на ЦСРИ за достъп до социалната услуга са 7 възрастни и 2 деца.
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Проведени са групови и индивидуални супервизии в съответствие с нормативните
изисквания.
През годините броя на децата и семействата, потребители на услугите предлагани в
Център за обществена подкрепа (ЦОП) се увеличава. За 2021 г. от отдел „Закрила на
детето” са насочени 29 деца и 1 родител. Услугите се предоставят от двама специалиста –
психолог и социален работник.
От отдел „Закрила на детето” са насочени 11 непълнолетни майки, с които основно
се работи на терен. Има и 13 самозаявили се потребителя, които са участвали в лятната
академия през месеците юли и август.
През 2021 г. двама потребители са насочени от МКБППМН.
През отчетния период ЦОП- гр. Стралджа предостави дистанционна работа на трима
потребители. Причината е, че по- голяма част от потребителите не разполагат с подходящи
технически средства.
При срещите с родители, учители, социални работници от отдел „Закрила на детето”
споделят, че децата имат нужда от предоставяне на такъв тип дейност. При по-голяма част
от тях се наблюдава постигане на заложените цели. Работата продължава в същата насока
до постигане на положителни резултати.
Потребителите на патронажа в гр. Стралджа през годината е средно 100
потребители. Във филиала в село Войника – 30 потребители, а в с. Каменец около 30.
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Маленово (ДПЛУИс.Маленово) е социална институция, осъществяваща държавно – делегирана дейност
финансирана от държавния бюджет към Община Стралджа, като доставчик на социални
услуги.
Социалната институция е разположена в центъра на с. Маленово общ. Стралджа,
което се намира на 10 км. от общинския център. За служителите на дома е осигурен
специализиран превоз от страна на Община Стралджа, съгласно договор за превоз на хора с
фирма ДАНИ – 3.
ДПЛУИ е ситуиран в обособено дворно място с административен адрес : с.
Маленово, общ. Стралджа, ул. „Никола Вапцаров” №4 и фактически за осъществяване на
дейността си ползва две масивни сгради с топла връзка между тях. В дворното място са
изградени постройки тип „стопанска сграда” с обособени складови помещения за
съхранение на вещи, приспособления, гориво за отопление и гараж. Сградите са в много
добро експлотационно и техническо състояние, като са осигурени алтернативни достъпи
до всички нива за потребители, придвижващи се с инвалидна количка. Констатирани са
компрометирани участъци от покривната конструкция и нейната отводнителна система,
което е довело до частично увреждане на фасадни и интериорни пространства и е
способствало за образуването на влага в отделни жилищни помещения и общи части.
Към края на 2021г. в ДПЛУИ – Маленово са настанени 57 потребители при утвърден
капацитет от 57 души, като същите ползват обособените две ЗЖП на първи етаж на
сградата, десет спални помещения, три занимални, физкултурен салон и стая за интереси.
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Храненето се осъществява в обособените за целта голяма и две малки трапезарии в ЗЖП,
като за лежащо болни в интензивен сектор и COVID - изолатор е предвидено хранене на
място при спазване на необходимите санитарно – хигиенни норми. Броят на настанените в
дома потребители е както следва:
Таблица 15:
Възраст

Общ брой

Жени

Мъже

18 – 20г.

НЕ

НЕ

НЕ

21 – 30г.

1

НЕ

1

31 – 40г.

12

5

7

41 – 50г.

21

19

2

НАД 50г.

23

20

3

ОБЩО

57

44

13

В ДПЛУИ с решение на съда са поставени под пълно запрещение 47 потребители,
под ограничено запрещение 3 потребители, а дееспособни са 7 потребители. Потребители,
за които в ЕР на ТЕЛК не фигурира диагноза, която да отговаря на профила на
институцията са 6 с диагноза – Шизофренни психози, като всички до един били
потребители на услугата в ДВУИ – Тамарино.
За изпълнение на нормативно посочените задължения и задачи и с цел
предоставянето на качествени социални услуги по смисъла на ЗСУ, към 31.12.2021г.
ДПЛУИ – Маленово е щатно окомплектовано на база нормативни правила за трудовата
заетост на база нормативни правила за трудовата заетост.
В ДПЛУИ – Маленово са заети почти всички длъжностни позиции, като вакантни са
само позициите за длъжностите ДИРЕКТОР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 0,5,
РЕХАБИЛИТАТОР, ШОФЬОР-ОБЩ РАБОТНИК, САНИТАРКА. Една от длъжностите
ГОТВАЧ е заета на основание чл. 68 ал.1 т.3 от КТ.
Организацията на работа може да бъде представена, като бъдат изведени, като
структурни единици три сектора: административен, медицински и социален, подчинени на
директора на ДПЛУИ посредством отговорниците си и две длъжностни позиции
подчинени на директора без контролни функции.
За всяка позиция в щатното разписание е утвърдена длъжностна характеристика в
съответните форма и съдържание, съгласно законовите и подзаконовите нормативни
актове, регламентиращи трудовите правоотношения.
Трудовият процес се осъществява на база утвърден в годините модел на управление
и изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги, като за целта са издавани
индивидуални и общи административни актове от страна на Директор ДПЛУИ под формата
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на заповеди и разпореждания. Изготвяни са графици за денонощен режим на работа в
медицински сектор с цел осигуряване на непрекъсваемост на работния процес и отчетни
форми за положения извънреден труд с отразени данни за време на разположение.
Периодично са извършвани проверки в тази насока, както от органи за външноведомствен,
така и от органи за вътрешноведомствен контрол, като в широка степен са изпълнявани
дадените разпореждания и предписания в констативните протоколи и писмени доклади.
Потребителите получават и са ползватели на специфичен вид дългосрочна социална
услуга, характеризираща се със своята непрекъснатост на база темпоралните измерители,
достъпност на база ситуирането и в институция от резидентен тип и качество на база
утвърдени добри практики във времето и не на последно място благодарение на личния
принос на изпълнителския състав.
В структурно – щатно отношение е налице нормална заетост, като предвидените
позиции по щатната таблица в голяма степен осигуряват нормалния работен процес в
нормиран работен ден и седмица в дневен режим и при условията на сменен режим на
работа с редуване на дневни и нощни смени и спазване на необходимия интервал за
почивка след дежурство. Утвърдени са положителни практики по усвояване спецификите
на отделни сходни по рода си длъжности, което осигурява възможност за
взаимозаменяемост при необходимост в извънредни ситуации.
Организацията на работа в ДПЛУИ – Маленово притежава необходимите признаци
за дейност на структурна единица, като са формирани вътрешни работни отношения на
основата на съподчиненост по вертикала и координация и взаимопомощ по хоризонтала.
Утвърдени са дневни режими на длъжностите МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и
САНИТАР, като същите са с диферинцирано съдържание за ЗЖП и ВТОРИ СЕКТОР,
предвид спецификата на хигиенните режими, медицинското обслужване и степента на
увреждане у потребителите.
С цел създаване на условия за плановост, срочност, контрол по изпълнението на
дейностите и отчет през второто шестмесечие на 2021г. е въведена практика на доклад и
планиране на седмична база чрез индивидуални и общи административни актове, като по
този начин се осигурява режим на оперативно ръководство на работните процеси в
организацията. Това от своя страна несъмнено води до прогнозируемост на управленската
дейност и създаване на системни навици за планиране и отчет на изпълнителската.За целта
са подготвени унифицирани форми на писмени доклади и процедури за осъществяване на
плановите и отчетни дейности.
Образование.
Община Стралджа разполага с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира
равнопоставен достъп до образование за децата и учениците от общината. В общината
образователната система е изградена от четири училища и две детски градини.
Към двете детски градини намиращи се в административния център на общината са
създадени филиали, както следва:
 ДГ „Мати Рубенова” в гр. Стралджа с филиали в с. Зимница и с. Войника;
 ДГ „Здравец” в гр. Стралджа с филиали в с. Лозенец и с. Първенец, с разкрита
яслена група в гр. Стралджа, обхващаща деца от 10 месечна до 3 годишна възраст.
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Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като
осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално
и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на
педагогическото взаимодействие.
За реализиране на дейностите в образователната сфера, свързани с обучението,
възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и
учениците, е осигурен необходимия педагогически и непедагогически персонал.
Детските градини в община Стралджа разполагат с добра осигурена материална база,
обезпечаваща дейността им.
ДГ „Мати Рубенова“ се състои от основна сграда намираща се в гр. Стралджа и два
филиала в с. Зимница и с. Войника. В гр. Стралджа основната сграда е разположена на два
етажа. Обучението се осъществява в 4 групи, като всяка от тях 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.
Сградата на филиала в с. Зимница се състои от два етажа. Обучението се осъществява
в 2 групи, разполагащи с основно помещение, спално, санитарен възел, гардеробна.
Сградата разполага с кухненски блок, перално помещение, котелно, складови помещения и
два административни кабинета.
В сградата на филиала в с. Войника се обучава една група. В същата има обособени
основно помещение, спално, санитарен възел и гардеробна. В приземния етаж се помещава
кухненския блок, перално и складови помещения.
Всяка сграда разполога с медицински кабинет.
Материалната база в ДГ „Мати Рубенова ”- гр. Стралджа и филиалите в с. Войника и с.
Зимница са в сравнително добро състояние, необходим е ремонт на вътрешните помещения
и пералните помещения, както и на котелните помещения за отопление на сградите.
В основната сграда и във филиалите на детската градина има проблеми с водопреносната и
канализационната мрежа, които е необходимо да бъдат отстранени.
ДГ „Здравец“ разполага с три сгради: в гр.Стралджа, филиал в с.Лозенец и филиал в
с. Първенец.
Сградата на ДГ „Здравец“ - гр. Стралджа разполага с шест занимални, кухня, три
административни стаи, перално помещение, медицински кабинет и котелно помещение.
Сградата на филиала в с.Лозенец разполага с две занимални, стая на учителя, кухня,
перално помещение и котелно помещение с твърдо гориво.
Сградата на филиала в с.Първенец, разполага със занималня, спално помещение,
кухня, склад и перално помещение.
Основната сграда на ДГ „Здравец“- гр. Стралджа е в задоволително състояние,
докато състоянието на сградния фонд и дворното място на филиала в с. Първенец е в
незадоволително състояние, нуждаещо се от ремонти по саниране на сградата, ремонт
на кухненско, складово и перално помещение. Също така като крайно необходимо е
изграждане на централно парно отопление.
Дворното пространство в с. Първенец не разполага с игрови съоръжения.
Системата за предучилищното образование осигурява условия за ранно детско развитие и
подготовка на деца за училище (от 3 до 6 годишна възраст). Структурите на
предучилищното образование в община Стралджа са добре развити.Осигуреността с детски
градини, преподаватели и места в детските градини е добра.
През периода 2014-2020 не се забелязва промяна в броя на детските градини.
Таблица № 16 Детските градини.
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години

2014/2015

2015/2016

Община
Стралджа
2
2
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

•
•
•

•

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2

2

2

2

За разглеждания период 2014-2019 година се забелязват следните тенденции:
Намаляване на броя на децата в детските градини;
роят на детските градини остава непроменен;
Броят на групите остава непроменен през първите четири учебни години от разгледания
период, а през последните две учебни години се забелязва увеличаване на броя на групите,
тъй като в ДГ „Здравец”- гр. Стралджа е сформирана яслена група;
Броят на педагогическият персонал остава непроменен.
Деца в детските градини по пол.
През периода 2014-2020 година се забелязва намаляване в броя на децата,
обхванати от детските градини. Ако през 2014 година те са били общо 490 бр., в т.ч.
момчета- 239 и момичета- 251, то през 2019/2020 те са 415 бр., съответно 225 момчета и
190 момичета. Намалението представлява спад от 15,30%.
Таблица № 17.
Деца

Година

Детск
градини

общо

момичета

2014/2015

2

490

251

2015/2016

2

420

213

2016/2017
2
2017/2018
2
2018/2019
2
2019/2020
2
Източник: НСИ 2020www.nsi.bg

458
457
408
415

240
222
204
190

момчета
239
207
218
235
204
225

Групи в детските градини.
Броят на групите в детските градини бележат устойчивост през анализираният период
2014-2019 година, като през последните две години, броят им се увеличава, тъй като в ДГ
„Здравец”- гр. Стралджа е сформирана една яслена група;
Таблица № 18
години

2014/2015

2015/2016

Община
14
Стралджа
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

14

2016/2017

2017/2018

14

14

2018/2019 2019/2020
15

15

Педагогически персонал в детските градини.
Педагогическия състав в детските градини показва устойчивост през периода 2014-2020,
от гледна точка на щатното разписание.
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Таблица № 19
години

2014/2015

2015/2016

Община
30
30
Стралджа
Източник:образователните институции

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

30

30

30

30

Училища.
Степента на завършено образование е необходимо условие за осигуряване за заетост
на жителите, за получаване на по-високи доходи, за постигане на по-добро качество и
стандарт на живота на населението, а в териториален аспект, и за намаляване на риска от
бедност и социална изолация.
В изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, общинската администрация оптимизира
процесите и алгоритъма за съвместна работа на институциите в проследяването на всички
незаписани, отпаднали, реинтегрирани, повторно и новоотпаднали деца/ученици.
Училищната мрежа в общината е изградена от четири училища, от които едно средно и три и
основни училища, притежаващи следната материална база:
1. Училище СУ „П.К.Яворов“
Вид, съгласно чл. 24-27/37-41 от ЗПУО : неспециализирано, средно (І-ХІІ клас вкл.),
осигурява професионална подготовка.
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: общинско, средищно
Община: Стралджа
Интернет страница: www.sustraldzha.org
Град: Стралджа
Е-mail: sou_yavorovv@mail.bg
СУ „П. К. Яворов“ разполага със сгради - публична общинска собственост.
Брой на сградите:
 учебен корпус – 4 етажа;
 физкултурен салон – 2 етажа;
Тип строителство, съгласно чл. 123 от Наредба №5 от 21.05.2001 год. – монолитно
строителство.
Училищна сграда:
 Първи етаж – кабинет по физика, игротека, кабинет по труд и техника,
специализиран кабинет по учебна практика, една административна стая, 4 класни
стаи за начален курс, стая на началните учители, 3 стаи на обслужващия персонал.
Първият етаж е свързан с ученическия стол.
 Втори етаж – кабинет по биология, кабинет на педагогическия съветник, 2
компютърни зали, 8 учебни стаи, 1 учителска стая, кабинет на ресурсния учител, 2
медицински кабинета, 4 административни помещения, 2 хранилища по предмети, 1
складово помещение.
 Трети етаж – 8 класни стаи, 1 кабинет по изобразително изкуство, 1 кабинет по
химия, 1 лабораторен кабинет, 5 хранилища по предмети, кабинет на училищния
психолог.
 Четвърти етаж – библиотека с хранилище, кабинет по музика, 5 класни стаи, 3
хранилища по предмети.
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Физкултурен салон:
 Първи етаж – 2 плувни басейна - голям 25/12м и малък 12/6 м, 2 съблекални с
душови помещения, 2 стаи за преподаватели и обслужващия персонал, 1 складово
помещение.
 Втори етаж – физкултурна зала, фитнес зала - нефункционираща, 3 стаи за
преподавателския състав, 1 склад, 2 съблекални.
Училището разполага с 59 компютърни конфигурации, преносими компютри-43,
мултимедийни проектори, интерактивни дисплеи-3, интерактивни дъски-2, дидактически
материали, принтерна и копирна техника.
Налице са всички необходими условия за провеждане на лабораторни упражнения по
химия, физика, биология, човекът и природата.
Изградена е мултифункционална площадка за баскетбол, волейбол и тенис на корт.
СУ "П. К. Яворов" се нуждае от ремонт на спортните площадки и дворното място. Сградата
на физкултурния салон се нужда от саниране и ремонт на покрива, както и от ремонт на
вътрешните помещения.
2. Основно училище "Св.св. Кирил и Методий"- гр.Стралджа
Вид, съгласно чл.24-27/37-41 от ЗПУО: Основно- Неспециализирано
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: Общинско
Община: Стралджа
Интернет страница: oustraldja.com
Град: Стралджа
Е-mail: ous1@mail.bg
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ -гр.Стралджа разполага със сгради - публична
общинска собственост. В една сграда, са разположени 21 класни стаи, разположени както
следва:
 приземен етаж – 7 учебни стаи;
 първи етаж – 7 учебни стаи;
 втори етаж – 7 учебни стаи.
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ - гр.Стралджа разполага с компютърен
кабинет, 3 административни стаи / дирекция, зам. дирекция, счетоводство/, учителска стая,
лекарски кабинет, помощни и други помещения, открита спортна площадка и училищен
двор. Училището разполага с 15 компютърни конфигурации, 10 компютъра, 20 лаптопа,
размножителна техника, дидактически материали по учебни предмети и др.
В отделна от училищната сграда е самостоятелен физкултурен салон, със съблекални,
помощни помещения, баня и санитарен възел към него, но сградата не в добро състояние.
Необходим е цялостен ремонт на покрива. В не добро състояние е дворното място и
игрището на училището. Сградата има необходимост от подмяна на дограмите, саниране,
както и ремонт на вътрешните помещения.
3. Училище: ОУ Св.Св.Кирил и Методий"- с. Зимница
Вид, съгласно чл.24-27/37-41 от ЗПУО: неспециализирано
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: Общинско
Община: Стралджа
Интернет страница: ou-zimnica.com
Село:Зимница
Е-mail: zimnica8690@abv.bg
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Зимница разполага със сгради - публична общинска
собственост. В един учебен корпус, са разположени 8 класни стаи, 1 компютърен кабинет,
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1 лекарски кабинет, игротека, учителска стая, стая на психолога, стая на счетоводителя,
столова, самостоятелен физкултурен салон, помощни и други помещения, 3 открити
спортни площадки и училищен двор.
Училището разполага с 15 компютърни конфигурации, 18 лаптопа, 6 таблета, копирна
техника, дидактически материали по учебни предмети и др.
Сградата, където се намира физкултурният салон е в много лошо състояние и се нуждае от
основен ремонт. През последните 3 години учениците нямат достъп до нея, тъй като тя е
непригодна за използване.
4. Училище ОУ,,Христо Ботев“с. Войника
Вид, съгласно чл.24-27/37-41 от ЗПУО: неспециализирано
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: общинско
Община: Стралджа
Интернет страница: ou-voinika.com
Град/село: с. Войника
Е-mail: ouvoinika@mail.bg
OУ,,Христо Ботев“- с. Войника разполага със сгради - публична общинска
собственост.
В сградата на училището са разположени 6 класни стаи и 1 компютърен кабинет. В
приземният етаж на училището са изградени 1 медицински кабинет, 1 административна
стая и ученическа трапезария. На първи етаж е физкултурния салон. В двора на училището
има още една сграда. Едната част от нея е склад, а другата е голяма стая , обзаведена за
часовете по занимания по интереси за групите за целодневна организация на учебния ден.
На двора има добре поддържана открита спортна площадка. Училището разполага с 15
компютърни конфигурации, размножителна техника, дидактически материали по учебни
предмети и др.
Сградата на ОУ „Христо Ботев”- с. Войника е в лошо състояние, налагащо санирането й и
вътрешно пребоядисване на всички вътрешни помещения. Дворното пространство има
условия за изграждане на площадка за Безопасност на движението по пътищата (БДП).
Училището се отоплява на твърдо гориво и има нужда от изграждане на централна
отоплителна система.
Училището не разполага с физкултурен салон, а спортното игрище се нуждае от ремонт.
Ученици по пол и клас.
За периода от 2014 до 2019 година, броят на учащите възлиза на 7147 бр. Забелязва се
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 спад от 227 бр. или
17,75%. В следствие на това се наблюдава и спад в броя на паралелките. За учебната
2014/2015г. броят на паралелките е 59, а за учебната 2019/2020г. броят на паралелките е 50.
Разпределението на учащите по паралелки за учебната 2019/2020 г. е както следва:
 От I – IV клас -507, (242 момчета и 265 момичета);
 От V-VII клас - 448, (248 момчета и 200 момичета);
 От VIII- XII клас - 97, (50 момчета и 47 момичета).
Училища, паралелки, учители, учащи и завършили и напуснали в общообразователни
и специални училища в община Стралджа по учебни години.
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общо

4

24

43

560

4

24

38

529

4

24

41

507

207

-

20

40
272

15
8
11

61

7

9

20

8

10

-

5

10

завършили
напуснали

29
-

107
42
18
8

48
21 17

в т.ч. жени

97
48

101

общо

напуснали

V - VIII клас
IX - XII клас

учащи
учащи

68

5

45

63

17

5

47

28

-

завършили
напуснали

581

9

в т.ч. жени

35
5

общо

276

23
20

142

597

17
7

145

101

33

учители 2

263

24

паралелки

завършили

580

1
4

93

в т.ч. жени

35

88

общо

27

97

учители 2

37
паралелки

219

24

200

учащи

напуснали

в т.ч. жени

456

27

440

I - IV клас

завършили

общо

35

448

41

учители 2

24

182

учители 2

4
паралелки

30

напуснали

в т.ч. жени

26
288

602

4
4

279

32

295

28

570

учащи

116

паралелки

19

279

общо

4

588

Училища

Година

учители 2

2015/2016 2014/2015

паралелки

2016/2017

I - IV клас

101

напуснали

78

42

265

в т.ч. жени

учители 2

Училища

Година

паралелки

2019/2020 2018/2019 2017/2018

Таблица № 20

V - VII клас
VIII - XII клас

учащи
учащи

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

Завършили ученици в училищата по степени на образование.
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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 ученици.
Таблица № 21
Години
Основно образование
2014
111
2015
93
2016
88
2017
182
2018
116
2019
101
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

Средно образование
29
18
21
5
17
28

Напуснали основно и средно образование в община Стралджа.
Общият брой на напусналите ученици от основно образование в Община Стралджа за
периода 2014 – 2019 год. е 125 броя, а броят на напусналите средно образование е 75 броя,
като през 2019г. е видно,че няма отпаднали ученици.
Таблица № 22. Отпаднали ученици
Години
Основно образование
Средно образование
2014
9
2015
20
2016
15
17
2017
61
45
2018
20
5
2019
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg
Учители в училищата от община Стралджа.
Общият брой на педадогическия персонал, зает в общинските училища е 97
учители.Педагогическият персонал в общинските училища притежава необходимата
степен на квалификация и компетенции.
Таблица № 23. Педагогически специалисти в община Стралджа по степени на образование и
по учебни години
Учебни години

Ощо Бакалавър и Професионален
педагогическ
магистър
бакалавър
и персонал

2014/2015
x
2015/2016
78
2016/2017
92
2017/2018
93
2018/2019
91
2019/2020
97
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg

x
64
77
77
81
87

x
14
13
14
10
9

Средно
образование
x
2
2
1
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Учащи в професионалните паралелки в СУ „П.К. Яворов“- гр. Стралджа по пол.
През учебната 2018/2019г. в Средно училище „П. К. Яворов”- гр. Стралджа е
утвърдена една професионална паралелка I степен до X клас с професия „Работник в
заведенията за хранене и развлечения", специалност "Работник в производството на
кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения". Поради голям интерес от
учениците в общината след завършването на основното си образование се формират по две
паралелки във всяка следваща учебна година.
Новоприети за придобиване на степен на професионална квалификация.
Таблица № 24
учебна
година

Професионални гимназии и паралелки за придобиване на I степен
професинална квалификация

Общо
2014/2015
х
2015/2016
х
2016/2017
х
2017/2018
х
2018/2019
28
2019/2020
48
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg









Мъже
х
х
х
х
14
19

Жен
х
х
х
х
14
29

Основни изводи , относно развитието на сектор „Образование“.
Демографското и урбанистично развитие на града и общината са предизвикателства, на
които системата на общинското образование трябва да отговори.
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 публичночастните партньорства в областта на образованието и максимално да се използват
възможностите за проектно финансиране на образователни дейности в Общината.
Наличният сграден фонд на не всички учебни заведения е в задоволително състояние.
Необходимо е да се помисли за подмяна на дограмата, саниране, хидроизолация, слънчеви
колектори, обновяване на котелните стопанства, кухненски и перални помещения, както и
обновяване на спортните площадки и дворните места на сградите.
Персоналът, работещ в образователните институции притежава необходимата
квалификация и опит, но в по-голямата си част е на възраст над 40 години.
•
По отношение членството в Европейския съюз: нарастват изискванията към
образованието; повишава се необходимостта от гражданско участие; повишават се
възможностите за участие в европейски и национални програми; разкриват се възможности
за финансиране по Структурните фондове (ОП “Човешки ресурси”).
Култура.
Читалища
Културният живот в град Стралджа и във всички села от общината има утвърдени
традиции за съхраняване и развитие на художествената самодейност, историческото и
фолклорното наследство.
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Народните читалища на територията на община Стралджа са основните културнообразователни центрове с ясно изразени действия за утвърждаването им в информационни
и обществени средища, повишаващи качеството на живот на всички жители в общината.
Прилагайки различни форми на читалищна дейност те допринасят изключително много за
подпомагане на местното развитие и съхраняване на самобитността ни.
Такива съществуват както в общинския център, така и в 19 от селата на територията
на община Стралджа.
 Народно читалище „Просвета – 1892” гр. Стралджа –читалището се посещава
от около 150 самодейци, които се изявяват в различни групи за художествена самодейност
– ФА „Въжички”, оркестър „Въжички”, театрален състав, кукерска група, лазарска група,
фолклорна формация за пресъздаване на автентични обичаи, клуб по краеведство, клуб по
спортна стрелба, клуб „Млад приятел на книгата”. В библиотеката към читалището се
съхраняват повече от 15 хиляди тома книги.
 Народно читалище „Възраждане – 1926” с. Зимница – към читалището има
около 100 самодейци, които се изявяват в Ансамбъл „Златен клас”, певческа група
„Зорница”, кукерска група, лазарска група, детска и мъжка коледарски групи, клуб
„Приятел на книгата” клуб на жената „Вяра, Надежда, Любов 2015”, както и редица
кръжоци. Читалищната библиотека разполага с повече от 7 500 книги.
 Народно читалище „Просвета – 1928” с. Воденичане – в разкритите към него
формации – певческа група „Здравец”, лазарска група, кукерска група и коледарска група
се изявяват 80 самодейци. В библиотеката са регистрирани повече то 7 000 книги.
 Народно читалище „Светлина – 1928” с. Лозенец – към читалището има
разкрити състав за автентичен фолклор „Буенек”, състав за народни танци „Росна китка”,
кукерска и коледарска групи участват около 80 самодейци. Библиотеката към читалището
разполага повече с почти 10 хиляди книги.
 Народно читалище „Изгрев – 1958” с. Джинот – има изградена детска вокална
група „Весели ноти”, кукерска и коледарска групи. Пенсионерския клуб в селото също е
към читалището.
 Народно читалище „Проф. Асен Златаров – 1927” с. Каменец – от години към
читалището има създадени мъжка и женска фолклорни групи, също така и кукерска,
коледарска и лазарска групи.
 Народно читалище „Просвета – 1927” с. Иречеково – към читалището има
певческа група и кукерска.
 Народно читалище „Възраждане – 1928” с. Войника – активно участие в
читалищната дейност вземат около 75 самодейци в групите към него – женска певческа
група, група за народни обичаи, групи за художествено слово, коледари, кукери и лазарки.
 Народно читалище „Просвета – 1908” с. Първенец има създадени кукерска
група, лазарска група, фолклорна група „Иглика”, група за обичаи, за хумор и сатира и
художествено слово.
 Народно читалище „Пробуда – 1934” с. Чарда – самодейците към читалището
вземат активно участие в танцова група и певческа и двете с името „Божур”.
 Народно читалище „Светлина – 1932” с. Тамарино – към читалището има
сборна певческа група и група за изворен фолклор.
 Народно читалище „Пеньо Енчев – 1929” с. Палаузово – група за автентичен
фолклор „Загарки” в състава на която влизат 20 жени от различни възрасти, кукерска група.
 Народно читалище „Съзнание – 1899” с. Недялско – певческа група „Надежда
– 2019”.
 Народно читалище „Христо Ботев – 1922” с. Поляна – група за автентичен
фолклор.
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 Народно читалище „Изгрев – 1929” с. Саранско – фолклорна група съвместно
с НЧ „Светлина – 1932” с. Тамарино.
 Народно читалище „Пробуда – 1997” с. Маленово – група за изучаване на
народни танци.
 Народно читалище „Съгласие – 2009” с. Атолово.
 Народно читалище „Съгласие – 1924” с. Александрово.
 Народно читалище „Иван Вазов – 1924” с. Богорово.
 Народно читалище „Алеко Константинов – 1928” с. Правдино.
Политиката на общината и на читалищните настоятелства в областта на читалищната
дейност е насочена към:
 утвърждаване ролята на читалищата като културни институции и места за
провеждане на културни мероприятия, съхраняващи и развиващи традиционните ценности
на населението, взаимовръзка с миналото, с традициите, с културата;
 подобряване на материалната база;
 осигуряване на средства за поддръжката и нормалното функциониране на
читалищните сгради и дейности;
 стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно
наследство, осигуряване на приемственост;
 привличане и участие на младите хора в краеведска дейност.
Народните читалища се помещават и извършват дейност в сгради, собственост на
община Стралджа, предоставени им за безвъзмездно ползване. Състоянието на част от
сградите, в които се помещават читалищата не е добро и се нуждаят от ремонт, техническо
оборудване, саниране на сградите. Основен и най – тежък проблем остава отоплението.
Поддържането изисква значителни финансови ресурси, които все по-трудно могат да бъдат
осигурявани само по линия на общинския бюджет.
Социално-икономическите промени, случващи се през последните години оказват
своето неблагоприятно влияние върху дейността на читалищата. Най-сериозният
ограничителен фактор в това отношение се оказа финансовия недостиг за издръжка на
дейността им. Това изисква търсене на пазарни механизми и предлагане на услуги не само
пряко, а и косвено свързани с културата (интернет услуги, компютърни игри и др.).
В културния календар на общината са включени събития като:
 празника на община Стралджа- 8 ноември, когато е и църковния празник Св.
Архангел Михайл. По този повод всяка година във всички населени места на общината от
26 октомври до 08 ноември се организират различни мероприятия и чествания.
 Общински кукерски празник – провежда се в края на м. февруари или
началото на м. март;
 На Тодоровден се организира конкурс за най – красива амуниция и цялостен
конски впряг;
 ТНСТ „Мараш пее” – се провежда в събота и неделя през втората седмица на
месец май. Празникът съумява да съхрани колорита на българския фолклор и творчество и
да подхрани интереса сред младите за запазване богатството на традициите. Той е
включван в Националния културен календар;
 Конкурс – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова” - Той се провежда на
всеки две години и привлича млади изпълнители от цялата страна и популяризира
творчеството на певицата, която е почетен гражданин на Стралджа от 2007 г.
 В общината на всеки две години се провежда националният литературен
конкурс „Станка Пенчева”, под патронажа на Кмета на града и е част от програмата за
тържествата, посветени на празника на общината. Той се посвещава на голямата българска
поетеса Станка Пенчева, прекарала детството си в с. Воденичане, общ. Стралджа, където
се намира бащиният й дом;
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 Всяка година в с. Джинот се провежда „Празник на традициите”, в който се
пресъздават древни обичаи като Еньова буля, Зажънване, Игнажден и др. и привлича
посетители от близо и далеч.
Музеи
В град Стралджа се намира Общински исторически музей, открит през 2007 година в
сградата на бивш житарски склад, построен през 1893 година. През ноември 2009 година е
открита първата експозиция на музея. В него се съхраняват почти 1700 експоната от
живота и бита на стралджанци Музеят развива дейността си в диалог с музеи от съседни
общини. В селата Зимница и Войника има музейни сбирки.
Паметници
Община с дълговечна история и със значимо присъствие в районния икономически,
социален и културен живот на различните етапи на нейното историческо развитие община
Стралджа е съхранила в селищната си структура значими паметници на историческото
наследство.
Паметниците на територията на община Стралджа са от местно значение и паметници
за сведение.Паметници на културата в община Стралджа са важна част от културноисторическото наследство и представляват значима възможност за осъществяване на:
 възпитание в патриотизъм и родолюбие на младото българско поколение;
 опознавателен интерес на българското население;
Голяма част от паметниците на територията на общината са свързани със загинали в
битките и войните за освобождението и националното обединение, а друга част доказват,
че на територията на общината съществува живот от дълбока древност, като
доказателство за това са съществуващите археологически паметници. В община Стралджа
са открити множество археологически паметници от различни епохи в историята на
България. За съжаление, състоянието на болшинството от тях е лошо, те не се проучени
напълно, не се поддържат и в настоящия си вид не биха могли да бъдат включени като
част от туристически продукт.
Военни паметници
 с. Александрово Паметна плоча на „Загиналите във войните”;
 с. Воденичане Паметник на „Загиналите за свободата на Родината”;
 с. Войника Паметник на „Загиналите във войните”;
 с. Джинот Паметник на „Загиналите във Втора световна война”;
 с. Зимница Паметни плочи на „Загиналите във войните”;
 с. Зимница Паметник на „Загиналите за свободата на България”;
 с. Иречеково Паметник на „Загиналите във войните”;
 с. Каменец Паметник на „Загиналите във войните”;
 с. Лозенец Паметник на „Загиналите във войните”;
 с. Люлин Паметник на „Загиналите във войните”;
 с. Люлин Паметник на „Загиналите в Отечествената война”;
 с. Маленово Паметник на Мален Даев – убит през 1944;
 с. Недялско Паметник на „Загиналите в Отечествената война”;
 с. Недялско Паметник на „Загиналите във войната 1912-1913”;
 с. Палаузово Паметник на „Загиналите в Балканската война”;
 с. Палаузово Паметник на „Загиналите във Втора световна война”;
 с. Поляна Паметник на „Загиналите в Отечествената война”;
 с. Поляна Паметник на „Загиналите във войните”;
 с. Правдино Паметник на „Загиналите във войните”;
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 с. Първенец Паметник на „Загиналите в Отечествената война”;
 с. Саранско Паметник на „Загиналите във войните”;
 гр. Стралджа Паметник на „Загиналите в Отечествената война”;
 гр. Стралджа Паметник на „Загиналите във войните”;
 гр. Стралджа Паметни плочи на „Загиналите партизани”;
 гр. Стралджа Паметник на „Трета Българска армия и ген. Радко Димитриев”;
 гр. Стралджа Паметник на Васил Левски;
 с. Тамарино Паметник на „Загиналите в Отечествената война”.
Археологически паметници
 с. Атолово-Могила Археологически;
 с. Войника-Останки от крепост „Калето”;
 с. Войника-Останки от Старинен манастир;
 с. Войника- Средновековен некропол;
 с. Войника-Праисторическо и антично селище;
 с. Войника-Историческо място „Хайдушките къщи”;
 с. Войника,Историческо място „Инджевите извори”;
 с. Иречеково-Антична крепост, Археологически;
 с. Иречеково-Праисторическо, тракийско, средновековно и българско селище от
турската епоха;
 с. Каменец -Антично и средновековно селище;
 с. Каменец-Антично селище;
 с. Каменец-Антично /тракийско и римско/ селище;
 с. Каменец-Антично /тракийско и римско/ селище;
 с. Леярово-Антично селище;
 с. Лозенец-Останки от крепост „Малкото кале”;
 с. Лозенец-Останки от крепост „Голямото кале”;
 с. Лозенец-Антично селище Археологически;
 с. Лозенец-Антично /римско/ селище;
 с. Лозенец-Средновековна крепост;
 с. Лозенец-„Голямата могила”;
 с. Люлин-Антично градище;
 с. Люлин-Антично тракийско и римско селище;
 с. Люлин-Антично селище;
 с. Люлин- Античен некропол;
 с. Люлин- Антично селище;
 с. МаленовоАнтично /тракийско и римско/ средновековно и българско селище от
турската епоха;
 с. Маленово-Родната къща на Мален Даев;
 с. Недялско-Антично /тракийско и римско/ и средновековно селище;
 с. Недялско-Средновековно селище;
 с. Недялско-Лобно място на трима партизани;
 с. Палаузово -Антично селище;
 с. Палаузово-Лобно място на съветския полковник Власко;
 с. Правдино-Останки от крепост „Малкото кале”;
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с. Правдино-Антично римско селище;
с. Първенец-Антично /римско/ и средновековно селище;
с. Първенец-Антично римско селище;
с. Първенец-Антично римско селище;
с. Първенец- Късноантично селище;
с. Саранско-Антично /римско/ селище;
гр. Стралджа-Късноантична и средновековна крепост;
гр. Стралджа-Антично, средновековно и българско селище от турската епоха;
гр. Стралджа-Четири склада за зърнени храни Архитектурно-строителен-Строени
между 1890-1893г., до жп гарата;
 с. Чарда-Антично /римско/ селище;
 с. Чарда- Антично /римско/ селище;
 с. Чарда- Праисторическо селище;
 с. Чарда- „Дядо Минкова могила”;
 с. Чарда- „Вачева могила”;
 с. Чарда- „Гичева могила”.
Религиозни обекти
Религията е организирана система от вярвания,културни системи и мирогледи, които
свързват човечеството с даден порядък на съществуване. На територията на община
Стралджа са изградени 22 църковни храма от които 21 православни и един католически,
като 11 от тях са обявени за архитектурно-художественни паметници на културата.
Църковни храмове.
 Храм ”Св. Димитър” в с. Александрово, построен 1882г., архитектурно-художествен
паметник на културата;
 Храм ”Св. Димитър” в с. Атолово построен през 1933 г.;
 Храм ”Св. Архангел Михаил” в с. Богорово построен през 1912 г.;
 Храм ”Св. Атанасий Велики” в с. Воденичане построен през 1883 г.;
 Храм ”Успение на Пресвета Богородица” в с. Войника, построен през 1870 г.;
 Храм ”Рождество на Св. Богородица” в с. Джинот, построен през 1934 г.;
 Храм „Св. Димитър” в с. Зимница, построен през 1856 г., архитектурно-художествен
паметник на културата;
 Храм „Св. Димитър” в с. Иречеково, построен през 1857 г., архитектурнохудожествен паметник на културата;
 Храм „Св. Георги” в с. Първенец, построен през 1895 г., архитектурно-художествен
паметник на културата;
 Храм „Св. Георги” в с. Лозенец, построен през 1946 г.;
 Храм „Възнесение Господне” в с. Люлин, построен през 1858 г., архитектурнохудожествен паметник на културата;
 Храм ”Рождество на Св. Богородица” в с. Маленово, построен през 1900 г. .,
архитектурно-художествен паметник на културата;
 Храм ”Св. Троица” в с. Недялско, построен през 1871 г., архитектурно-художествен
паметник на културата;
 Храм ”Св. Петка” в с. Палаузово, построен през 1897 г., архитектурно-художествен
паметник на културата;
 Храм ”Св. Архангел Михаил” в с. Поляна построен през 1857 г., архитектурнохудожествен паметник на културата;
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Храм ”Св. Архангел Михаил” в с. Правдино построен през 1913 г.;
Храм ”Св. Йосиф” в с. Правдино построен през 1905 г.;
Храм „Св. Георги” в с. Първенец, построен през 1858 г.;
Храм ”Рождество на Св. Богородица” в с. Саранско, построен през 2014 г.;
Храм ”Св. Архангел Михаил” в гр. Стралджа, построен през 1857 г., архитектурнохудожествен паметник на културата;
Храм ”Св. София, Вяра, Надежда и любов” в с. Тамарино, построен през 1924г.;
Храм ”Успение на Пресвета Богородица” в с. Чарда, построен през 2008 г.

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ;
Системата от индикатори за наблюдение служи за наблюдение изпълнението на
ПИРО и за оценка на постигната ефективност и ефикасност. Системата отчита напредъка и
степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и
финансови характеристики въз основа на събраната обективна информация и данни.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По
някои от приоритетите, те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни
проекти с важно значение за развитието
на
територията
на
общината.
Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и
приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и
външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана,
като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа
помощ за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са мерките
и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени
дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово
управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща една
или комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства,
публично-частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от други
източници. Идентифицирани мерки, за чието изпълнение не винаги е необходим финансов
ресурс.
Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена на базата
на прилагането на интегриран подход.
ЦЕЛ 1: Икономическо развитие, чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на
предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата
производства, туризъм и селско стопанство.
Приоритет 1: Стимулиране на създаване и развитие на местен бизнес и привличане на
инвеститори, чрез оптимизиране на Индустриална зона на община Стралджа
Полагаме усилия за привличане на инвестиции за изграждане и модернизиране на
индустриални зони, при доказан икономически ефект и наличие на инвеститори.
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Приоритет 2: Насърчаване на предприемачеството
Приоритет 3: Развитие на устойчиво селско стопанство
Приоритет 4: Устойчиво развитие на туризма.
Приоритет 5: Подкрепа на общинската икономика за иновации и технологично развитие
Приоритет 6: Цифровизация на икономиката:
ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА
Приоритет 7: Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги
Приоритет 8: Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване
Приоритет 9: Добро образование и обучение, основа за професионална реализация
Приоритет 10: Подкрепа на културните институции и социализация и представяне на културно историческото наследство. Достъп до спорт и услуги
ЦЕЛ 3. ОПАЗВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА
Приоритет 11. Развитие на енергийната ефективност
Приоритет 12. Защита от рискове за климатични промени и опазване на биологичното
разнообразие
Приоритет 13. Подобряване на ВИК инфраструктурата .
Приоритет 14. Подобряване, модернизация и изграждане на нова инфраструктура.
Приоритет 15: Осигуряване на цифрова свързаност и достъпност
ЦЕЛ 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И
ПОВИШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Приоритет 16: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината.Стимулиране на местните партньорства и международно сътрудничество
За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е
идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти,
инвестиции, политики), които са използвани целенасочено за осъществяване на конкретна
цел или приоритет.
През 2021 са извършени следните дейности за реализиране на горепосочениете
цели и приоритети:
Повишаване на жизнената среда и стандарта на живот
Инфраструктура и благоустройство
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През 2021г. приключиха едни от най – приоритетните инфраструктурни обекти,
свързани с ремонт и рехабилитацията на уличната и пътна мрежа на територията на
общината и подмяна на водопроводната мрежа на с.Зимница, финансирани по мярка 7.2 от
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, бяха реализирани следните обекти:
1. ул. „Цар Симеон“, с. Джинот, община Стралджа.
2. ул. „Хаджи Димитър”, с. Лозенец, община Стралджа.
3. ул. „Дунав”, с. Воденичане, община Стралджа.
4. ул. „Георги Димитров”, с.Палаузово, община Стралджа.
5. ул. „Васил Левски”, с.Първенец, община Стралджа.
6. ул. „Васил Коларов ”, с. Войника, община Стралджа.
7. ул. „Първи май“,с. Чарда, община Стралджа.
8. ул. „Хр. Ботев”, с. Люлин, община Стралджа.
9. ул. „Александър Стамболийски“, град Стралджа, община Стралджа.
10. ул. „Цар Калоян“, град Стралджа, община Стралджа.
11. ул. „Шипка“, град Стралджа, община Стралджа.
12. ул. „Христо Ботев“, град Стралджа, община Стралджа.
13. ул. „Москва“, град Стралджа, община Стралджа.
14. ул. „Георги Станчев“, град Стралджа, община Стралджа.
През 2021 г. завърши изпълнението на СМР по проекти: „Реконструкция и ремонт на
средно училище “Пейо Крачолов Яворов”“– гр.Стралджа и „Изграждане на комбинирано
спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“.
По Капиталовата програма на общината бяха реализирани следните участъци от
уличната мрежа на общината:
1. ул. „Плиска”, село Зимница, община Стралджа.
2. ул. „Райна Княгиня”, град Стралджа, община Стралджа.
3. ул. „Гео Милев”, град Стралджа, община Стралджа.
4. ул. „Демокрация“, град Стралджа, община Стралджа.
5. на ул. „Хаджи Дани“ в село Зимница, община Стралджа е изградена Площадка за
отдих.
6. Спирко – навес в село Саранско и град Стралджа.
7. Благоустрояване: спирко – навес, паметна плоча и чешма в град Стралджа.
8. Паметна плоча в памет на Тончо Тончев.
9. Благоустрояване на гробищен парк град Стралджа.
10. Ремонт на покрив на музей село Зимница.
11. С капиталови средства бяха реализирани ремонтни дейности на улици в селата
Люлин, Лозенец, Чарда и Недялско.
През отчетния период беше извършен Ремонт на общински пътища JAM2058 Джинот Граница общ. ( Стралджа - Тунджа ); JAM 2067 промишлена зона Зимница, община
Стралджа; JAM2053 Разклон Стефан Караджово - Поляна, както от Разклон Стефан
Караджово – Поляна бе обновена и хоризонталната маркировка; ремонт на покрив на
сграда на пенсионерски клуб и център за социално подпомагане град Стралджа. Текущ
ремонт на ул. „Васил Левски“, град Стралджа.
През 2021г. беше изградена Вело- писта за планинско колоездене в Южен парк гр.
Стралджа.
По проект на ПУДООС, бяха монтирани детски съоръжения и фитнес уреди в селата
Първенец и Лозенец, община Стралджа.
По Решение на МС през 2020г. бяха предоставени целеви средства, които бяха
реализирани за рехабилитация на улична мрежа през 2021г. за следните обекти:
1. Текущ ремонт на улица „Димчо Дебелянов“, град Страджа, община Стралджа
2. Текущ ремонт на улица „Мати Рубенова“, град Страджа, община Стралджа
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Текущ ремонт на улица „Съединение“, град Страджа, община Стралджа
Текущ ремонт на улица „Димитър Благоев“, село Воденичане, община Стралджа
Текущ ремонт на улица „Изгрев“, село Зимница, община Стралджа
Текущ ремонт на улица „Професор Куртев“, село Зимница, община Стралджа
Текущ ремонт на улица „Иван Вазов“, село Каменец, община Стралджа
Текущ ремонт на улица „България“, село Каменец, община Стралджа
Текущ ремонт на улица „Дружба“, село Недялско, община Стралджа
За подобряване състоянието на съществуващото улично осветление във всички
населени места на територията на общината с цел оптимизиране на разходите за ел.енергия,
община Стралджа подменя технологично остарелите улични осветители с нови LED, чиято
мощност е от два до четири пъти по- малка от съществуващата. Въведени са в управлението
на уличното осветление фото – чувствителни елементи с цел ограничаване на разходите за
ел. енергия.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Социална и здравна политика
Намаляване на безработицата и подобряване трудовата заетост
Реализирани дейности:
- „Заетост и обучение на хората с трайни увреждания”;
- Регионална програма;
- НП „Старт на кариерата”;
- НП „ Помощ при пенсиониране”;
- НП„Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица”
- Механизъм за лична помощ;
- Асистентска подкрепа.
През отчетния период община Стралджа активно участва във всички действащи
програми и проекти, насочени към осигуряване на заетост на социално слаби, безработни,
лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания и други приоритетни и уязвими групи от
населението.
Проекти:
1. Проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности на територията на община Стралджа“-41 лица от ромски
произход и 5 лица в неравностойно положение;
2. Проект “ Инициативи за заетост” - обучение 40 лица ;
3. Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“- 40
потребители на услугата;
4. „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2 ”- наети
лица 16 бр., потребители на услугите- 150 деца и 150 семейства;
5. „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”компонент 2 и 3;
6. „ Патронаж +“.
Ползватели на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)
през 2021 г. са 39 възрастни лица и 41 деца .
През 2021 г. общо 29 деца и 1 възрастен са ползвали логопедична услуга в ЦСРИ.
Десет деца са преминали на дистанционна работа. Три деца са ползвали психологическа
подкрепа и консултиране. Повече от 54 лица и деца са преминали през кабинети по
физиотерапия и зала за рехабилитация.
И през миналата година продължихме мобилната работа по дейности логопедичната
и двигателната рехабилитация. През 2021г. логопедът на ЦСРИ провежда логопедична
занимания с 13 деца в детските градини на гр. Стралджа. Дистанционна работа с деца за
логопедична рехабилитация е извършвана в продължение на няколко месеца, поради
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настъпилата извънредна обстановка свързана със COVID-19 и за сигурността на нашите
потребители. Логопедична подкрепа са ползвали 28 деца и 1 възрастен.
В дома на потребителите (лица и деца) се предоставя дейност двигателна
рехабилитация, когато е налице ограничена подвижност, възпрепятстваща посещението в
социалната услуга.
Заниманията в ателието се провеждат с деца, ползващи и други дейности за подкрепа в
ЦСРИ. Общо 16 деца са посещавали занимания в ателието през миналата година. С
изделия, подготвени в ателието, под ръководството на трудотерапевта, децата изработват
картички за наближаващ празник. През февруари беше организирано групово занятие за
изработване на мартеници в сградата на ЦСРИ.
През 2021 година потребителите на социалната услуга, ползващи специализирания
микробус на ЦСРИ за достъп до социалната услуга са 7 възрастни и 2 деца.
Проведени са групови и индивидуални супервизии в съответствие с нормативните
изисквания.
През годините броя на децата и семействата, потребители на услугите предлагани в
Център за обществена подкрепа (ЦОП) се увеличава. За 2021 г. от отдел „Закрила на
детето” са насочени 29 деца и 1 родител. Услугите се предоставят от двама специалиста –
психолог и социален работник.
От отдел „Закрила на детето” са насочени 11 непълнолетни майки, с които основно
се работи на терен. Има и 13 самозаявили се потребителя, които са участвали в лятната
академия през месеците юли и август.
През 2021 г. двама потребители са насочени от МКБППМН.
През отчетния период ЦОП- гр. Стралджа предостави дистанционна работа на трима
потребители. Причината е, че по- голяма част от потребителите не разполагат с подходящи
технически средства.
При срещите с родители, учители, социални работници от отдел „Закрила на детето”
споделят, че децата имат нужда от предоставяне на такъв тип дейност. При по-голяма част
от тях се наблюдава постигане на заложените цели. Работата продължава в същата насока
до постигане на положителни резултати.
Потребителите на патронажа в гр. Стралджа през годината е средно 100
потребители. Във филиала в село Войника – 30 потребители, а в с. Каменец около 30.
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Маленово (ДПЛУИс.Маленово) е социална институция, осъществяваща държавно – делегирана дейност
финансирана от държавния бюджет към Община Стралджа, като доставчик на социални
услуги.
Социалната институция е разположена в центъра на с. Маленово общ. Стралджа,
което се намира на 10 км. от общинския център. За служителите на дома е осигурен
специализиран превоз от страна на Община Стралджа, съгласно договор за превоз на хора с
фирма ДАНИ – 3.
ДПЛУИ е ситуиран в обособено дворно място с административен адрес : с.
Маленово, общ. Стралджа, ул. „Никола Вапцаров” №4 и фактически за осъществяване на
дейността си ползва две масивни сгради с топла връзка между тях. В дворното място са
изградени постройки тип „стопанска сграда” с обособени складови помещения за
съхранение на вещи, приспособления, гориво за отопление и гараж. Сградите са в много
добро експлотационно и техническо състояние, като са осигурени алтернативни достъпи
до всички нива за потребители, придвижващи се с инвалидна количка. Констатирани са
компрометирани участъци от покривната конструкция и нейната отводнителна система,
което е довело до частично увреждане на фасадни и интериорни пространства и е
способствало за образуването на влага в отделни жилищни помещения и общи части.
Към края на 2021г. в ДПЛУИ – Маленово са настанени 57 потребители при утвърден
капацитет от 57 души, като същите ползват обособените две ЗЖП на първи етаж на
сградата, десет спални помещения, три занимални, физкултурен салон и стая за интереси.
Храненето се осъществява в обособените за целта голяма и две малки трапезарии в ЗЖП,
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като за лежащо болни в интензивен сектор и COVID - изолатор е
място при спазване на необходимите санитарно – хигиенни норми.
дома потребители е както следва:
Таблица 25
Възраст
Общ брой
Жени
18 – 20г.
НЕ
НЕ
21 – 30г.
1
НЕ
31 – 40г.
12
5
41 – 50г.
21
19
НАД 50г.
23
20
ОБЩО
57
44

предвидено хранене на
Броят на настанените в
Мъже
НЕ
1
7
2
3
13

В ДПЛУИ с решение на съда са поставени под пълно запрещение 47 потребители,
под ограничено запрещение 3 потребители, а дееспособни са 7 потребитери. Потребители,
за които в ЕР на ТЕЛК не фигурира диагноза, която да отговаря на профила на
институцията са 6 с диагноза – Шизофренни психози, като всички до един били
потребители на услугата в ДВУИ – Тамарино.
За изпълнение на нормативно посочените задължения и задачи и с цел
предоставянето на качествени социални услуги по смисъла на ЗСУ, към 31.12.2021г.
ДПЛУИ – Маленово е щатно окомплектовано на база нормативни правила за трудовата
заетост на база нормативни правила за трудовата заетост.
В ДПЛУИ – Маленово са заети почти всички длъжностни позиции, като вакантни са
само позициите за длъжностите ДИРЕКТОР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 0,5,
РЕХАБИЛИТАТОР, ШОФЬОР-ОБЩ РАБОТНИК, САНИТАРКА. Една от длъжностите
ГОТВАЧ е заета на основание чл. 68 ал.1 т.3 от КТ.
Организацията на работа може да бъде представена, като бъдат изведени, като
структурни единици три сектора : административен, медицински и социален, подчинени на
директора на ДПЛУИ посредством отговорниците си и две длъжностни позиции
подчинени на директора без контролни функции.
За всяка позиция в щатното разписание е утвърдена длъжностна характеристика в
съответните форма и съдържание, съгласно законовите и подзаконовите нормативни
актове, регламентиращи трудовите правоотношения.
Трудовият процес се осъществява на база утвърден в годините модел на управление
и изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги, като за целта са издавани
индивидуални и общи административни актове от страна на Директор ДПЛУИ под формата
на заповеди и разпореждания. Изготвяни са графици за денонощен режим на работа в
медицински сектор с цел осигуряване на непрекъсваемост на работния процес и отчетни
форми за положения извънреден труд с отразени данни за време на разположение.
Периодично са извършвани проверки в тази насока, както от органи за външноведомствен,
така и от органи за вътрешноведомствен контрол, като в широка степен са изпълнявани
дадените разпореждания и предписания в констативните протоколи и писмени доклади.
Потребителите получават и са ползватели на специфичен вид дългосрочна социална
услуга, характеризираща се със своята непрекъснатост на база темпоралните измерители,
достъпност на база ситуирането и в институция от резидентен тип и качество на база
утвърдени добри практики във времето и не на последно място благодарение на личния
принос на изпълнителския състав.
В структурно – щатно отношение е налице нормална заетост, като предвидените
позиции по щатната таблица в голяма степен осигуряват нормалния работен процес в
нормиран работен ден и седмица в дневен режим и при условията на сменен режим на
работа с редуване на дневни и нощни смени и спазване на необходимия интервал за
почивка след дежурство. Утвърдени са положителни практики по усвояване спецификите
на отделни сходни по рода си длъжности, което осигурява възможност за
взаимозаменяемост при необходимост в извънредни ситуации.
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Организацията на работа в ДПЛУИ – Маленово притежава необходимите признаци
за дейност на структурна единица, като са формирани вътрешни работни отношения на
основата на съподчиненост по вертикала и координация и взаимопомощ по хоризонтала.
Утвърдени са дневни режими на длъжностите МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и
САНИТАР, като същите са с диферинцирано съдържание за ЗЖП и ВТОРИ СЕКТОР,
предвид спецификата на хигиенните режими, медицинското обслужване и степента на
увреждане у потребителите.
С цел създаване на условия за плановост, срочност, контрол по изпълнението на
дейностите и отчет през второто шестмесечие на 2021г. е въведена практика на доклад и
планиране на седмична база чрез индивидуални и общи административни актове, като по
този начин се осигурява режим на оперативно ръководство на работните процеси в
организацията. Това от своя страна несъмнено води до прогнозируемост на управленската
дейност и създаване на системни навици за планиране и отчет на изпълнителската.За целта
са подготвени унифицирани форми на писмени доклади и процедури за осъществяване на
плановите и отчетни дейности.
ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ И ЛИЧНИ СРЕДСТВА И ВИЗИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 г.
Размерът на субсидията от държавния бюджет за 2021г. е в размер на 723 786,00 лв.,
а преходния остатък от 2020г. е на стойност 163 281,00 лв., като по този начин се формира
бюджет за издръжка в рамките на 887 067,00 лв. за 2021г.
Съотношението между средствата за работна заплата и средствата за издръжка от
общата субсидия на дома е както следва : 535 244,00 лв. към 351 730,00 лв. при спазено
условие 60% / 40%. /60,35:39,65/.
Общият размер на приходите от дарения и хуманитарни помощи в брой и натура е
следният: 4 722,00 лв., като в брой са постъпили 345,00 лв., а останалата стойност е под
формата на хранителни продукти от БЧК, материали и дрехи от дарители.
В дома е назначена и действа комисия за прием на дарения и хуманитарни помощи,
като в състава и са включени старшата медицинска сестра, трудотерапевт и социален
работник, като даренията се приемат в присъствието на домакин при ДПЛУИ – Маленово.
Води се книга за даренията с подробен опис по вид, размер, тегло и парична стойност.
Дарението постъпва в дома на база протокол за дарение и складова разписка за складова
наличност. Паричните средства получени в резултат на дарителска воля се внасят по сметка
в Община Стралджа и се разходват съобразно волята на дарителя.
Главен източник на лични средства за потребителите в ДПЛУИ -. Маленово са
пенсиите и месечните финансови помощи, получавани в брой и по опис от директора на
дома в пощенската станция на с. Маленово, община Стралджа. След внасянето на
дължимата държавна такса в размер на 80 % от доходите на потребителите по сметка на
доставчика на социалната услуга на основание разпоредбите на Тарифа за таксите на
социалните услуги се формира остатък като лични средства. Този остатък се внася от
законния представител или упълномощено от него лице по влого - набирателна сметка на
потребителя. Ако сумата на действителните месечни разходи /ДМР/ надхвърля 80% от
пенсията или 80% от пенсията е повече от реалния размер за издръжката на лицето се
извършва корекция и доплащане до действителните месечни разходи.
Естествено част от потребителите имат приходи от рентни плащания на отдадени
под аренда земеделски земи, пасища и други и в резултат на наемни отношения,
граждански отчуждавания и наследяване по закон или завещание. Получените в тази връзка
парични средства се внасят по влого – набирателната сметка на потребителя и се разходват
според нуждите и потребностите му.
Цялостната дейност се осъществява от счетоводител при ДПЛУИ – Маленово и под
контрола и с прякото участие на Директор ДПЛУИ.
ДПЛУИ – Маленово разходва целево, както постъпилите средства за издръжка от
държавния бюджет, така и личните средства на потребителите. Налице са разходно –
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оправдателни документи по смисъла на Закон за счетоводството, като разходваните
средства от бюджета преминават през процедура по заявяване на разхода в писмена форма
към Кмет на Община Стралджа, разходване, режим на контрасигнатура и контрол от
специализираните финансови органи в общината и утвърждаване от кмета на Община
Стралджа.
ДПЛУИ разходва целевите си средства към множество контрагенти по доставка на
облекло и обувки, хранителни продукти, напитки, консумативи, услуги и други, като част
от необходимостите се планират от Социален съвет при дома. В тази връзка се прави анализ
на цените за доставки и услуги и след пазарно проучване, за да се определят най – добрите
предложения на база измерител „цена – качество” за единица продукт или услуга. Налага се
окрупняване на контрагентите по критерии : разнообразие на асортимент от продукти,
качество на продукта и/или предлаганата услуга, крайна цена и възможности за доставка
със собствени превозни средства и за своя сметка.
За разходването на личните средства с изрична заповед е определена Комисия за
извършване на проучване на потребностите на потребителите от лични вещи и изготвяне на
предложения за закупуването им. Цялостната дейност се осъществява от счетоводител при
ДПЛУИ – Маленово и под контрола и с прякото участие на директора. Считам, че в случая
е удачно сформирания социален съвет към ДПЛУИ да играе ролята на контролно –
решаващ орган спрямо предложенията на комисията за извършване на проучване на
потребностите на потребителите предвид това, че е нужен опосредстващ контрол между
предложението на комисията и решението на директора. Освен това социалния съвет е
съставен от отговорниците по сектори в ДПЛУИ, които притежават компетентностите и
могат да преценят дори с лични срещи и беседи с потребителите заявените необходимости.
Този процедурен елемент ще внесе възможността за независимо един от друг разглеждане
на потребностите и нуждите на потребителите от страна на два колективни органа и ще
осигури съпътстващ контрол преди окончателното решение на директора.
СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРЕЗ 2021 г.
На настанените в ДПЛУИ – Маленово потребители е осигурено съдействие
за получаване в пълен обем на медицинска и стоматологична помощ, както и на друга
здравна грижа. Медицинското обслужване е денонощно и се осигурява от специализирания
медицински персонал на дома. С изрична заповед на директора е определен отговорник за
прилагането на критериите и стандартите за здравни грижи и медицинско обслужване. За
всеки потребител се изготвя план за здравни грижи, който е съгласуван с личен лекар и
психиатър. На всеки шест месеца се извършва преглед и актуализация на плана и се отчита
извършеното за периода. Целият медицински персонал е ангажиран с раздаване на
лекарства при назначена постоянна терапия, прилагане на лечение при други заболявания,
обгрижване на соматично болните потребители и овладяване на психомоторни кризи.
Изготвя се необходимата медицинска документация за доклад под формата на рапорти за
дневни и нощни дежурства и хигиенна визитация.
Резерви се установяват в областта на рехабилитационната дейност, като в редките
случаи на провеждането и е ангажиран рехабилитатор от ЦСРИ – Стралджа. Считам, че
този резерв ще се ограничи във времето с назначаване на специалист рехабилитатор.
Необходимостта назрява предвид факта, че повечето потребители са в напреднала възраст и
с влошена психо – моторика, което в обозримо бъдеще ще представлява риск от
обездвижване и полагане на грижи за трудно подвижни или лежащи потребители.
Обявената в началото на 2020 г. от СЗО пандемия от COVID -19, властно наложи
адаптиране на медицинските мерки в дома с разпоредените противоепидемиологични
мерки в страната. Плануваните и проведени мероприятия по превенция на заболяването в
дома до момента дават резултат, като от началото на пандемията до настоящия момент
нямаме заболели потребители. Дейността по превенция задължително следва да се
осъществява в условията на непрекъсната координация и взаимодействие с държавни,
здравни органи и организации, но и в условията на обвързана компетентност с горестоящия
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орган на местната и изпълнителната администрации и при задължителност в поведението
при разпоредба на законодателен или съдебен орган.
Смея да твърдя, че към момента в ДПЛУИ – Маленово е създадена необходимата
организация за провеждането на превантивна дейност за недопускане на заболеваемост от
COVID 19. Състава е обучен за действие съгласно процедурните изисквания. Създадени са
условия за изолация на евентуални носители на болестта и провеждането на ежедневен
скрининг.
Отчитайки вероятността, че домашното ни и професионално ежедневие за дълъг
период от време ще бъде белязано от разпространението на този вирус, ще положа
максимум усилия в управленската си дейност за контрол, планиране, отчет и анализ на
предвидените мерки с цел недопускане на заболеваемост сред персонала и потребителите
на дома.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ И ВИЗИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 – 2023Г.
Социалното обслужване в ДПЛУИ – Маленово се осъществява от социален сектор в
състав : социален работник и двама трудотерапевти и специален педагог. Дейността на
социален сектор е пряко и неразривно свързана с координация и взаимодействие с
медицински сектор, като в болшинството от случаите са налице преливания на правомощия
и компетентности при осъществяване на социалната дейност. Социален сектор работи с
потребителите в дневен режим при утвърдени сезонни и месечни програми, като се набляга
на целеви занятия по усъвършенстване на фината моторика и овладяване на
хиперактивността и дефицита на внимание у потребителите.
Дейността осъществявана от социален сектор е с фундаментално значение за формирането
на навици и умения у потребителите за едно нормално тяхно ежедневие в условията на
общността. По щатно разписание сектора е с най – малко работни позиции – 4, като са заети
всички длъжности. С подобно окомплектоване освен, че ще гарантираме обогатяване на
социалните програми ние ще успеем да постигнем и възможността за взаимозаменяемост и
непрекъснатост на процеса по работа с целевите групи. Именно формирането на целеви
групи между потребителите за провеждане на социална работа ще отчете моментната
диференциация, но и ще обективира постигнатите резултати в бъдеще. Виждането, че човек
се учи докато е жив е приложимо с голяма сила особено към хората с увреждания и
умствена изостаналост. Към този тип образователен подход следва да се придържа и в
ежедневната си работа социалния сектор на ДПЛУИ – Маленово.
Въпроса за информираността може да се разгледа в два аспекта :
 Отчитане на дейността по предоставяне на социални услуги по реда на чл. 86 ал.1 от
ЗСУ.
 Информационен контакт и комуникация с близки и роднини на потребителите и
чуждестранни и български НПО в сферата на дейност.
В първата хипотеза се действа в условията на обвързана компетентност при стриктно
спазване на разпоредбите на ЗСУ относно предоставянето на данни в интегрираната
информационна система /ИИС/ на АСП.
Възможности за доразвиване и внедряване на положителни практики предоставя
втората хипотеза за обективиране дейността на дома. Тук следва значително да се активира
дейността по водене на активна електронна комуникация чрез аудио - визуализация на
отделни обучителни процеси, крайни резултати в процеса на обучение, празнични и лични
поводи и др. Това става с администрирането на интернет страница в социалните мрежи и
активно публикуване при спазването на ЗЗЛД, съобразно разпоредбата на чл. 86 ал.3 от
ЗСУ. В периода на забранени свиждания и посещения, този подход обогатява значително
емоционалните възприятия по оста потребител – близки и обратно. Изградена е интернет
страница, като определени лични поводи и празници се визуализират на фотоснимки и се
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изпращат на близките по пощата, а други при наличие на възможност се транслират чрез
приложенията на мобилните телефонни апарати.
В заключение бих искал да посоча, че според мен концептуалните виждания за
развитието на дадена организационна структура в теоретичен план трябва да бъдат
обективирани чрез паралелно практическо внедряване на целевите подходи и мерки за
постигане на крайния резултат. Този процес следва да е непрекъснат по своята същност и
да се основава на принципите :
- Законосъобразност.
- Целесъобразност.
- Информираност при и по повод на изпълнение на задачите.
- Плановост.
- Срочност.
- Отчетност.
- Йерархическа съподчиненост.
Целта е в края на всяка година при представянето на отчетните писмени доклади
обективно да се отразяват постигнатите резултати, трудностите съпътствали процеса и
причините за непостигане на отделни позитивни резултати. Извеждането на „плюсовете” и
„минусите” ще даде възможност на база постигнатите резултати да се изгради
стратегическо виждане за организацията на работните процеси и отношения в ДПЛУИ .
Образование
Извършени ремонти в образователните институции:
ДГ „Здравец“ -гр.Стралджа:
- Предоставяне на интернет във филиал с.Първенец -129.00 лв.;
- Изграждане на СОТ система за охрана във филиал с.Лозенец;
- Закупуване на лаптоп и принтер за детските групи - 550.00 лв.;
- Закупуване на уреди за кухнята - 220.00 лв.;
- Закупуване на 3 бр. телевизори за детските групи - 900.00 лв.
ДГ „Мати Рубенова“ -гр.Стралджа:
 Извършени ремонти на стойност 1 298,00 лв.:
- Ремонт и боядисване на сградата на ДГ „Мати Рубенова“;
- Ремонт и боядисване на сградата и двора на ДГ „Синчец“ с. Зимница, част от ДГ
„Мати Рубенова“;
 Закупено оборудване на стойност 349.00 лв.:
- Хладилник
СУ „П.К.Яворов"-гр. Стралджа:
- Текущ ремонт на покрив на сграда на СУ „П.К.Яворов"( със средства от НП
„Изграждане на училищна STEM среда”)-15 306,79 лв.;
- Ремонт тоалетни 2-ри и 3-ти етаж в СУ „П.К.Яворов"-29 998,39 лв.;
- Ремонт система за видеонаблюдение- 176,87 лв.;
- Ремонт на училищен автобус У8571АН-2 198.61 лв.;
- Ремонт на училищен автобус У8613АН- 490,40 лв.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Стралджа:
- Текущ ремонт в двора на училището - 35 844,00 лв.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Зимница:
- Подмяна на входната врата на физкултурен салон-2 030,00 лв.
Участие в програми и проекти:
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ДГ „Здравец“ гр.Стралджа:
- Проект „Училищен плод“ и „Училищно мляко“;
- Проект „За подпомагане на средства за подпомагане на физическото възпитание
и спорта“ 537.00лв.;
- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”;
- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на Национална програма - 1преносим компютър – 1770.00 лв.;
- „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“предучилищното и
училищното образование“.
ДГ „Мати Рубенова“ гр.Стралджа:
- Участие по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ – допълнително обучение по български език за деца от уязвими
групи, заплащане на дължими такси за посещаване на детска градина на стойност
6 083,84 лв.;
- Участие по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищното и училищното образование“ – оборудване с компютър;
- Участие по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ на
стойност 70 386,00 лв.
СУ „П.К.Яворов"-гр. Стралджа:
 Национална програма „Отново заедно“- 20 000.00 лв.;
 Национална програма "Участвай и променяй-родителят, активен партньор в
училищния живот", Дейност 1.Организиране и провеждане на срещи с родителите2 942,00 лв.;
 Нацонална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда";
- Модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" Дейност 2. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за
обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училищата1 689,00 лв.,;
 Модул "Библиотеките като образователна среда", Дейност 1.Училищните
библиотеки като образователна среда-4 901,00 лв;
 Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“;
- Модул 2."Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния
етап с учители от детските градини"- 260,00 лв.;
- Модул 3."Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начални
етап с учителите от прогимназиалния етап"-260,00 лв.;
 Национална програма "Без свободен час"- 3 717 лв.;
 Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"54 955,00 лв.;
 „Изграждане на училищна STEM среда“-340 000,00 лв.;
 Проект № BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“-20 108,00 лв.;
 Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в
условията на криза“-67 700,00 лв.;
 Проект № BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“21 528,00 лв.
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Стралджа:
- Проект BG05M20P001-2.01-0001 „Подкрепа за успех „ – 17 764,00 лв.;
- Проект BG05M20P001-5.001-001 „Равен достъп“-2 607,00 лв.;
- Проект BG05M20P001-2.010-000 „Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти”-9 030,00 лв.;
- Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден „-1 147,00 лв.;
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-

Проект „Каквото посеем днес , това ще пожънем утре !“-9 649,00 лв.;
НП Оптимизация на вътрешната структура на персонала-49 580,00 лв.;
Физическа култура и спорт -1 927,00 лв.;
„Занимания по интереси” национално финансиране-11 400,00 лв.;
Проект „ПУДООС”-4 666,00 лв.;
Проект „Сдружение Хенкел България „-593,00 лв.;
НП „ Изграждане на училищна STEM среда”- 300 000,00 лв.;
Схема училищен плод и схема училищно мляко.

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Зимница:
- Подпомагане на физическото възпитание и спорта по ПМС №129 на МС от
11.07.2000г.-585,00 лв.;
- Национална програма”Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”2 570,00 лв.;
- Програма „Училищен плод“ и Програма“Училищно мляко“ с финансова
подкрепа на Държавен фонд "Земеделие";
- Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти“-4 515,00 лв.;
- Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“- 4 490,00 лв.;
- Занимания по интереси – национално финансиране-3 450,00 лв.;
- Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в
условията на кризи“ ,финансиран от Оперативна програма ”Наука и образование
за интелигентен растеж”-792,00 лв.
ОУ,,Христо Ботев“ с. Войника:
- Занимания по интереси-3 340.00 лв.;
- Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“-918.00 лв.;
- Проект BG05M20P001- 5.001-0001 ,,Равен достъп до училищно образование в
условията на кризи“-473,00 лв.;
- По програма за работа с деца от уязвими групи-10 400 лв.;
- НП „ИКТ”- 300,00 лв.;
- НП ,,Заедно за всяко дете“ -2 400,00 лв.
Културно наследство и туризъм
Предвид сложната епидемиологична ситуация, свързана с разпространението на
COVID – 19 на територията на Република България, културни дейности бяха
осъществени в началото на 2021г.
- Трифон Зарезан
- Тодоров ден
Опазване на обществения ред
Дейността на общинската охрана допринася за успешното опазване
на
селскостопанското имущество и поддържане на обществения ред, като през 2021 г. за
нарушение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Стралджа са
съставени 3 бр. акта, по Наредба №17 за регистрация, отчет, правила на движение и
изисквания, на които трябва да отговарят ППС с животинска тяга са съставени 5 бр.акта и
във връзка с Наредба № 20 за охрана и опазване на селскостопанското имущество - 2
бр.акта.
Екология
През отчетния период бяха изпълнени 2 проекта на кметства по Национална
кампания „Чиста околна среда 2021 г.” за Облагородяване на почистения район чрез
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подходящо озеленяване и изграждане на зона за отдих и спорт в с. Лозенец и Изграждане
на детска площадка с. Първенец.
През 2021г. Община Стралджа беше одобрена по програма „Опазване на околната
среда и климатични промени” за Изграждане на площадка за събиране и рециклиране на
битови отпадъчни материали.
Повишаване
на
административния
капацитет,
подобряване
на
административното обслужване
Община Стралджа е с електронно управление в администрацията, Системата за
електронен обмен на съобщения (СЕОС), Системата за сигурно електронно връчване
(ССЕВ) и Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги.
С Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги е реализиран централизиран и автоматизиран процес по заявяване,
заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Услугите са достъпни
чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).
Разработени са вътрешни правила и процедури във връзка с електронното управление.
Информационно обезпечаване на гражданското общество чрез публикуване на
необходимата информация в местните медии, регионални ежедневници, информационните
табла и сайта на Общината е на добро ниво. В сайта на община Стралджа информацията се
разширява и гражданите могат да се информират подробно за дейността на общинския
съвет и общинската администрация. Публикуват се нормативни актове, програми, отчети,
информация за услуги, информация за търгове и конкурси и др. На заявилите достъп до
обществена информация такава е предоставена съгласно нормативните изисквания.
Приемането на нормативни актове, измененията в тях, приемането и отчета по бюджета,
се извършват задължително след провеждане на публично обсъждане с обществеността.
Община Стралджа създаде много добра организация и се справи успешно с
провеждането на изборите и националното преброяване през 2021г. Не е имало друга
година, в която да се провеждат три пъти парламентарни избори, единият от които заедно с
президентските, както и извършване на преброяване на населението и то в условията на
пандемия. Общината имаше сериозен ангажимент към тези процеси, и считам, че се
справихме много добре, като подходихме отговорно, създадохме добра организация и съм
удовлетворен от работата на администрацията.
Реализацията на програмата за управление става факт благодарение на общите усилия
на кмета на общината, зам.- кмета на общината, общинския съвет, общинската
администрация, гражданското общество, както и добрия диалог с представителите на
областната и централна власт.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
СТРАЛДЖА.
Планът за интегрирано развитие на община Стралджа 2021-2027 г. е
достъпен за всички ползватели на интернет пространството на сайта на: Община
Стралджа – www. straldzha.bg. Информация по отношение изпълнението на мерките
и дейностите залегнали в него, обществеността получава и от местните печатни
издания и от организирани обществени обсъждания по важни за общината въпроси и
документи.
Неблагоприятните условия на изолация, в която бяха поставени стратегическите
партньори на местната изпълнителна власт - неправителствени организации, читалища,
учебни заведения, бизнеса и другите публични субекти, поради спазване
епидемиологичните мерки във връзка с пандемията COVID 19, доведе до редица
затруднения по изпълнението на Плана през изтеклата година.
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Резултатите по изпълнението на Планът за интегрирано развитие на община
Стралджа 2021- 2027 г. са постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет,
Националния бюджет, Програма за развитие на селските райони, Национални програми и
Оперативните програми на Европейския съюз. През 2021 година са реализирани
значителен
брой
дейности за подобряване условията и качеството на живот на
населението на общината и естетизацията на селищната среда. Подобрена е
инфраструктурата, което създава условия за растеж и повишаване привлекателността на
Общината.
През 2022 г. ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана и
ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните
социално- икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:
Община Стралджа – конкурентна и привлекателна европейска община, с
балансирано развитие на територията, максимално използване на разполагаемите
природни ресурси, икономическия и човешкия потенциал, културните традиции и
историческото наследство, чиста и хармонична околна среда, с развита местна
икономика, сигурност и висок жизнен стандарт.

АТАНАС КИРОВ
Кмет на Община Стралджа
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