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          ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ    
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,e-mail:straldjainf@yahoo.com 

 

 

О Т Ч Е Т 
 
 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021 Г. – 2027 Г. И НЕРАЗДЕЛНАТА ЧАСТ 

ОТ НЕЯ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 2021 Г. – 2027 Г. 

 ПРЕЗ 2021 Г. 
 

 

 

 На основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, 

кметът на община Стралджа  разработи Общинска Програма за опазване на околната 

среда 2021-2027г. /ОПООС/, която е приета с решение № 296/30.09.2021 г. на общински 

съвет  - Стралджа, който контролира изпълнението и.  

Неразделна част от тази програма е Програмата за управление на отпадъците на 

община Стралджа 2021-2027 г. /ПУО/, разработена в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от 

Закон за управление на отпадъците /ЗУО/. 

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 79, 

ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закон за управление на 

отпадъците. Отчетът съдържа информация за степента на постигане на целите, 

резултатите и предприетите мерки за изпълнение на горепосочените планови 

документи. 

В стратегическата част на ОПООС са заложени главна и специфични 

стратегически цели, постигането на които ще спомогне за постигане на устойчиво 

решаване на съществуващите екологичните проблеми и за запазване на доброто 

състояние на околната среда в Община Стралджа. 

 

Главна стратегическа цел: 

Опазване и съхранение на природните ресурси за достигане качество на 

околната среда, недопускащо рискове за човешкото здраве. 

Специфични стратегически цели: 

 Поддържане на екологичното равновесие на територията на общината 

 Повишаване качеството на околната чрез инфраструктурно и организационно 

осигуряване 

 Подобряване административния капацитет за управление на околната среда и 

повишаване екологичната култура, информираност и активно участие на 

гражданите в решаване на екологичните проблеми. 
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Основните приоритети в ОПООС, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са: 

Приоритет 1: Опазване на биоразнообразието и зелената система на 

общината; ограничаване на последиците от антропогенни въздействия.  

През 2021 г. за постигане изпълнението на приоритета бяха предприети 

действия, свързани със запазване и възстановяване на зелената система на общината и 

мероприятия, насочени към намаляването на последствията от антропогенните 

въздействия. 

През отчетната година Община Стралджа се включи в инициативата на  

Фондация „77“,„Гората БГ“. На общината бяха предоставени 500 бр. фиданки червен 

дъб, 300 бр. обикновен явор и 100 бр. бор. Част от дръвчетата бяха използвани за 

възстановяване на градско и парково озеленяване в гр. Стралджа и в няколко от 

останалите населени места от общината.  

За поддържане доброто състояние на зелената система и облика на населените 

места през 2021 г. са реализирани следните дейности: 

 Почистване на тревна и храстова растителност на територията на 

населените места в общината; 

 Премахване на опасни клони и дървета на терени общинска собственост; 

 Почистване на гробищни паркове в населените места. 

Едно от основните антропогенни въздействия върху околната среда е 

замърсяването на атмосферния въздух. Фактор, допринасящ за това е автотранспорта. 

Подобряването на състоянието на уличната и пътната мрежа подпомага намаляване 

запрашеността на въздуха и по този начин благоприятства състоянието на този 

компонент на околната среда.  

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“. 
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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 

3. Текущ ремонт на улица „Съединение“, град Страджа, община Стралджа 

4. Текущ ремонт на улица „Димитър Благоев“, село Воденичане, община Стралджа 

5. Текущ ремонт на улица „Изгрев“, село Зимница, община Стралджа 

6. Текущ ремонт на улица „Професор Куртев“, село Зимница, община Стралджа 

7. Текущ ремонт на улица „Иван Вазов“, село Каменец, община Стралджа 

8. Текущ ремонт на улица „България“, село Каменец, община Стралджа 

9. 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. 

 

През последните години на територията на общината като проблем, в резултат 

на антропогенни въздействия се очертава състоянието на повърхностните води и в 

частност периодичните замърсявания на р. Мочурица и притоците и.  

През 2021 г. не са постъпвали сигнали и не са констатирани видими резултати от 

замърсявания . 

 

През 2021 г. са издадени 8 бр. позволителни за ползване на лечебни растения. 
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Приоритет 2: Намаляване интензитета и нивото на въздействие на 

климатичните промени.  

 

          За ограничаване на размера на климатичните промени най - важно действие е 

намаляване на емисиите на парникови газове чрез по - голям дял на нисковъглеродната 

икономика. Една от дейностите в плана за действие на ОПООС е „Въвеждане на 

енергийно ефективни мерки в сградите, общинска собственост   

      През 2021 г. е  въведен в експлоатация обект по проект: Реконструкция и ремонт на 

средно училище “Пейо Крачолов Яворов” – гр.Стралджа-  

 За подобряване състоянието на съществуващото улично осветление и 

оптимизиране на разходите за ел.енергия Община Стралджа кандидатства към 

Норвежкия финансов механизъм по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност” с проектно предложение: "Рехабилитация и 

модернизация на улично осветление на територията на Община Стралджа". 

Реализирането на този проект ще допринесе за намаляване на въглеродните 

емисии от енергопроизводството и по този начин ще съдейства за намаляване 

интензитета на климатичните промени. 

Адаптацията към последиците от климатичните промени включва всички 

дейности насочени към подготовка за справяне с неизбежните въздействия от тези 

промени. Програмата предвижда дейности насочени към почистване на корита на реки 

и изграждане на защитни съоръжения, залесяване на обезлесени участъци, устойчиво 

използване на земите.  

През отчетния период бяха изпълнени 2 проекта на кметства по Национална 

кампания „Чиста околна среда 2021 г.” за Облагородяване на почистения район чрез 

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 управление на 

отпадъците. 

 

 

Приоритет 3: Изграждане на необходимата техническа инфраструктура за 

водоснабдяване  и пречистване на отпадъчните води. 

През 2021 г. е въведен в експлоатация обект по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница“ по Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г 

Приоритет 4:  Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда и човешкото здраве. 

Община Стралджа сама извършва дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци. Общината притежава издаден от РИОСВ – Стара 

Загора регистрационен документ № 13-РД-482-00 от 05.11.2019 г. за извършване на 

дейност по транспортиране /събиране и транспортиране/ на отпадъци. 

За техническото обезпечаване на дейността са закупени два броя 

специализирани сметосъбиращи автомобила марка Ford Trucks 1833. Финансовите 

средства за доставката бяха осигурени от натрупаните по чл. 64 от ЗУО отчисления. 

За събирането на битовите отпадъци  през 2021 г. бяха осигурени както следва: 

- 659 бр. контейнери тип „Бобър” - 1,1 m
3
; 

- 1 072 бр. пластмасови кофи - 0,24 m
3
 ; 

- 491 бр. кофи тип „Мева” - 0,11 m
3
. 
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През 2021 г.година беше извършвана поетапна подмяна на негодните за 

употреба индивидуални кофи, както и оптимизиране на системата на организираното 

сметосъбиране и сметоизвозване.  

Обслужването на съдовете за битови отпадъци, съгласно Заповед № З-778/ 

30.10.2020 г. на Кмета на Община Стралджа, през 2021 г. в гр. Стралджа и селата 

Зимница, Воденичане и Лозенец се извършваше в периодите март- май и август – 

октомври три пъти месечно, а в останалите населени места два пъти месечно. 

Количеството генерирани от общинската система за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване и предадени за сепариране отпадъци през 2021 г. са 

3081.08 тона.  

Изпълнението на дейностите за предварително третиране /сепариране/ на битови 

отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци се извършва 

съгласно сключен договор с ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“. Отпадъците се 

третират в сепариращата инсталацията, находяща се в землището на с. 

Хаджидимитрово, община Тунджа , след което остатъчните неоползотворими отпадъци 

се депонират на Регионалното депо. Оператор на депото, съгласно сключен договор е 

ДЗЗД „Регионално депо Ямбол”. За 2021 г. количеството на постъпилите за депониране 

отпадъци е 2 182.28 тона. 

За извършване на дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Община Стралджа има сключен договор с Национална организация по оползотворяване 

на отпадъци от опаковки „Екобулпак„ АД. Системата за разделно събиране обхваща 

общинския център – гр. Стралджа, с. Зимница, с. Лозенец и с. Чарда. На територията на 

общината са разположени 40 броя жълти контейнери тип „Иглу” за хартия, пластмаса и 

метал и 40 броя зелени контейнери тип „Иглу” за стъкло. Честотата на извозване е 

веднъж месечно за жълтите контейнери за всичките четири селища и по заявка от 

страна на Община Стралджа за зелените контейнери. През 2021 г. разделно събраните 

отпадъци от опаковки от системата са 12.62 тона, от които рециклируеми – 6.66 тона. 

През  годината беше проведен следексплоатационен мониторинг на закритото и 

рекултивирано общинско депо Стралджа. За осигуряване финансовите средства за 

мониторинга бяха използвани натрупаните през годините отчисления по чл. 60 от 

Закона за управление на отпадъците.  

През 2021 г., както и през предходните години са извършвани почиствания на 

създадени нерегламентирани замърсявания на територията на общината.  

С цел недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им 

територии и предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за това 

места на територията на общината, бяха извършени проверки от служители на 

администрацията във всички населени места, в които има реки или дерета. За 

почистване на констатираните замърсявания са издадени предписания, които са 

изпълнени. Таксата за битови отпадъци на територията на община Стралджа за 2021  г. 

беше в размер, определен с Решение № 21 от Протокол №3/28.12.2011г. 

 

Приоритет 5: Повишаване на административния капацитет и 

информационната осигуреност    

        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 
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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. 

 През 2021 г. се поддържаха актуални следните, създадени през предходни 

години, регистри: 

- Регистър на площадките за предаване на отпадъци на територията на община 

Стралджа 

- Регистър на издадени разрешителни за водовземане и за ползване на воден 

обект - язовири публична общинска собственост 

- Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода 

- Регистър на съоръженията от находище на минерална вода „Стралджа” 

- Регистър на издадените разрешителни и заповеди за отсичане и кастрене на 

дървета 

- Регистър на входираните в общината уведомления за инвестиционни 

предложения 

       През годината бяха подготвяни и представяни в Националния статистически 

Институт отчети за битовите отпадъци, за източниците на емисии, за екологичните 

стоки и услуги. Тези отчети са от съществено значение за правилната оценка на 

съществуващото състояние и за осъществяване на  ефективно планиране и контрол на 

дейностите в различните сфери на опазване на околната среда. 

 

 Приоритет 6: Участие на обществеността в решаването на проблемите на 

околната среда и повишаване на екологичната образованост на жителите  

 През изминалата година беше обявяван обществен достъп до информацията по 

Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда на инвестиционни 

предложения за които се преценяваше необходимостта от извършване на ОВОС, както 

и на съобщенията за откриване на процедури за ползване на повърхностни водни 

обекти, съгласно Закона за водите.   

 В процеса на подготовка на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2022 г., чрез 

публичното ѝ обявяване на сайта на общината, беше предоставена възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта на документа. 

 Обществеността изигра важна роля през годината и във връзка с 

предотвратяване възникването на нерегламентирани замърсявания - по подадени 

сигнали на граждани, общинските служители извършваха проверки, съставяха 

констативни протоколи и издаваха предписания и актове за установяване на 

административни нарушения, в резултат на които беше осъществяван контрол върху 

действията на недобросъвестни лица.  
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 С изпълнените през годината конкретни дейности по определените приоритети, 

община Стралджа се стреми да запази доброто състояние на околната среда в общината 

и да подобри качеството на живот на населението. 

 

 

 

Вносител:   /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

АТАНАС КИРОВ 
 

 


