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 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 16)   10. 6. 2014 ã. 

Мрачен е  петия ден на юни. 
И тъжен. За всички, които 
изживяха трагедията пре-

ди две години  от взривовете на база 
”Стралджа -Мараш”. За семействата 
на загиналите Николай Гочев, Енчо 
Кремъков и  Станимир Киров, за ра-
нените, които никога няма да могат да 
избягат от ужаса на спомена, за жите-
лите на близкото село Лозенец , които 
понесоха материалните щети и до днес 
са в плен на страха от контролираните 
взривове…

Там, горе, на хълма, където преди 
две години  гръмнаха складовете,  край 
нелепо ухаеща мащерка и кантарион 
днес, самотен остава един паметник 
с имената на тримата загинали. Като 
предупреждение към живите! Да вни-
мават това никога да не се повтаря. 
Цветята, полегнали на камъка, говорят 
повече от думите и болката.

Долу, в полето, само на метри 
от злополучната база, жителите на 
с.Лозенец се събраха в църквата ”Св. 
Димитър”. Свещеници отслужиха 
заупокойна молитва. Жито, хляб, 
вино и череши раздаваха  за „Бог да 
прости!”близките на загиналите, чле-
новете на църковното настоятелство и 
Инициативния комитет. Свещниците  
останаха препълнени със запалени све-
щи. В памет . И за здраве. Така както 
повелява традицията. Сред множество-
то бяха близките на загиналите. Своята 
съпричастност към болката изразиха с 
присъствието си  общински съветници  
от Стралджа заедно с председателя 
Атанаска Кабакова, Петранка Добрева, 
кмет на селото.

Ñúâåòíèöè óòâúðæäàâàò 
âàæíè íàðåäáè
Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Стралджа и  Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско 
значение ще приемат на своето заседание  на 12 юни съветниците 
от Стралджа. Преди това кметът на общината Митко Андонов ще 
представи за одобрение доклад за наблюдението на изпълнението 
на Общинския план за развитие 2007-2013г. Г-н Андонов е вносител 
и на докладна записка относно продажба на общински земеделски 
земи – ниви в землището на с. Александрово.  В дневния ред  и 
този път е включена докладна записка с предложение за отпускане 
на еднократни  финансови помощи на граждани за закупуване  на 
лекарства и лечение. 

Заседанията на постоянните комисии за разглеждане на матери-
алите и изразяване на становище са планирани за  9 юни.

Âúçìîæíîñò çà ðàáîòà
Повече от 50 безработни се явиха в Стралджа на поканата за 

събеседване с представители на фирма „СЕ борднетце България” 
ЕООД Карнобат. Предложението е за назначаване на монтажници. 
Фирмата осигурява освен едномесечно обучение и квалификация, 
безплатен   транспорт до работното място, ваучери за храна и други 
социални придобивки. Заплатата, според твърдения на запознати, 
ще бъде над минималната като са предвидени бонуси при изпъл-
нение на определена дневна норма.

От явилите се кандидати в Стралджа комисията утвърди поло-
вината за назначение. Поради разширение на дейността завода, 
производител на кабели, има необходимост от около 200 нови ра-
ботници, което означава, че търсенето продължава. Желаещите да 
се кандидатират могат да се запознаят с условията чрез Бюрото по 
труда в Стралджа и да се запишат за участие в следващи кастинги.

Àêî ìîæåøå äà Àêî ìîæåøå äà 
ãè âúðíåì…ãè âúðíåì…

Двора на храма осъмна с нова па-
метна плоча с две думи и една дата: 
„Ние помним! 5 юни 2012”.  Макар, че 
не е за поклонение плочата за минути 
беше обсипана с цветя.  Хората доказ-
ваха, че остават  във власт на своите 
страхове, че  дори да искат не могат 
да се освободят от притеснението, не 
могат да загърбят случилото се преди 
две години. Плочата не само ще им 
напомня, тя ще ги държи будни и 
нащрек, за да не допуснат повторение 
на трагедията.

Свой поклон пред загиналите на-
правиха и работниците в базата, които 
поканиха по обяд  свещеник да отслужи 
заупокойна молитва край паметника. 
В този тъжен час контролираните  и 
утвърдени с график взривове бяха 
прекъснати. Цветя в памет  и прекло-
нение остави и Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС- Стралджа.

След 5 юни 2012 сълзите и болката  
тук никога няма да стихнат…

Но животът продължава. В Лозенец  
бе спазен обичаят за раздаване курбан 
за здраве. 

Надя Жечева

ÐÀÂÍÎÑÌÅÒÊÀ 
2007-

2013 ã.
СТР. 2 - 7
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 Уважаеми дами и господа,
Изтече един напрегнат 7 годишен период, в който при 
конкуренция с другите общини разработихме и защитихме 
онези проекти, които всички заедно– администрация, общински 
съвет, граждани, неправителствен сектор и бизнес, заложихме 
като дейности по съответните мерки, преследвайки точно 
определени цели за реализация на приоритетите на Общинския 
план за развитие 2007-2013 г. 
 С удовлетворение мога да заключа, че Планът ни 
беше широкообхватен и всеки проект- на общината, на НПО-
сектора или на бизнеса, имаше своето място  в него. Точно 
по тази причина, при актуализацията през 2010 година, 
по-скоро направихме един междинен отчет и потвърдихме 
актуалността на Плана без да се налага да го променяме 
цялостно.
 Процесът на разписване на този първи Общински 
план за развитие даде много на общината, не само като 
администрация, но и  като общност: знания по стратегическо 
планиране, аналитичен управленски поглед, възможност да 
работим в екип, толерантност към мнението на другите. 
 Днес трябва да отчета, че много ни даде и 
изпълнението на Плана: от една страна реализирани проекти 
на обща стойност 26 167 849 лв. лв. с които направихме много 
в посока реализиране на визията от ОПР 2007-2013, от друга: 
самочувствието, че местната власт има стратегически 
поглед за развитието на община Стралджа, капацитет да 
управлява и отчита европейски проекти, с което да отговори 
на очакванията на хората.
 Намирайки се в процес на изготвяне на ОПР 2014-2020 
г., съм уверен, че с този отчет даваме много  ценна информация, 
която да послужи като база за новият планов период, за да 
създадем отново заедно работещ, ползващ широка обществена 
подкрепа планов документ за следващите 7 години, който да 
позволи община Стралджа да повиши качеството на живот и 
се превърне в привлекателно място за живеене.
  МИТКО АНДОНОВ
  КМЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

2007-2013 Г.
 ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ бе първият 
планов документ на община Стралджа след  присъединяването 
на  България като пълноправен член към Европейския съюз. 
Той е разработен на основание чл. 13 от Закона за регионално 
развитие. При изготвянето на плана са следвани Методическите 
указания за разработване на общинските планове за развитие на 
МРРБ от юли 2004 год. Общинският план за развитие на община 
Стралджа  за периода 2007 –2013 г. е приет от Общински 
съвет–Стралджа с решение № 237 от 28.09.2005 г. Неговата 
цел бе определяне на  стратегическите насоки в развитието 
на общината и конкретните мерки и проекти за изпълнение в 
периода 2007 г-2013 г. при ефективно използване на природните 
дадености, другите ресурсите и капацитета на стопански обекти.  

 Основните задачи на Плана за развитие на общината 

2007-2013  бяха:

 Да дефинира стратегическите цели на общинското 

развитие за периода до 2013 г.

 Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези 

цели чрез определяне на основните приоритетни 

направления, мерки и проекти, институционалното и 

финансово осигуряване на плана. 

 Да послужи за мобилизиране на собствените и 

привличане на външни ресурси за постигането на 

мотивираните цели.

 Да актуализира базата за усвояване на очакваните 

фондове от ЕС и привличането им към територията на 

общината. Да очертае рамката на проекти, за които да 

се търси финансиране по национални и международни 

програми и проекти.

 Да стимулира създаването и утвърждаването на ново 

гражданско самосъзнание и ценностна система, нов 

подход при решаването на проблемите, ориентирани 

към духа на обединена Европа и принципите за 

устойчиво развитие.

 Да интегрира всички заинтересовани страни към 

изпълнението на мерките, заложени в плана и 

по този начин да разшири демократизацията на 

управлението чрез разширяване на социалната основа 

на стратегическото планиране.

Планът за развитие на общината е актуализиран през 

2010 г., с решение на ОбС № 332/24.06.2010 г. в изпълнение 

на Методическите указания  за актуализиране на  действащите 

стратегии и планове за регионално и местно развитие на 

министъра на МРРБ.  

 Настоящият доклад включва информация за 

изпълнението на плана по приоритети, цели и мерки, 

постигнатият напредък по тяхната реализация, изводи, които ще 

се превърнат в базова информация при разработването на плана 

за новият планов период 2014-2020. 

 Цялостният план бе подчинен на постигането на 
визията:

Община Стралджа – икономически конкурентноспособна 
община, базирана на местна инициатива, ресурси, 
традиции, повишен интелектуален и професионален 
потенциал с оптимално изградена техническа и социална 
инфраструктура. Силно развит земеделски район, неразделна 
част от туристическата индустрия на Южното 
Черноморие, в който благоденствието и сигурността на 
хората и доброто състояние на околната среда са реалност.

 За нейното реализиране бяха разписани мерки по  4 
приоритета.

Приоритет 1:
Създаване условия за развитие на традиционно 
и алтернативно земеделие и обвързването му с 

преработвателната промишленост и подпомагане на 
малкия и средния бизнес.Създаване на предпоставки за 

привличане на външни инвестиции.

Като се има предвид, че селското стопанство е развито 
във всички населени места на общината и има водеща роля в 
цялостното социално- икономическо развитие на общината, 
напълно обосновано този приоритет е първи. Отрасълът е 

важен източник на доходи в населените места.  Земеделието 
и преработвателната промишленост формират над 80% от 
създадената брутна добавена стойност и над 60% от заетостта във 
фирмения сектор. За съжаление населението в селата продължава 
да намалява, а повечето от жителите на малките населени места 
са в пенсионна възраст. Селата са непривлекателни заради по 
трудните условия на живот, липсата на работа и перспектива за 
развитие на младите хора.

Най - голямото богатство на общината си остава  
обработваемата земя, която е в размер на 432157 дка и горския 
ни фонд в размер на 89580 дка/общински, държавен и частен./

Основните задачи които трябваше да реши приоритет 
1 :
•Да създаде условия за усвояване на фондове от ЕС в сектора с 
цел развитие и модернизация на селското стопанство ;  
•Да създаде представки за привличане на инвестиции в областта 
на селското стопанство и преработвателната промищленост 
и други области на икономиката, с цел устойчиво развитие на 
общината.
•  Създаване на условия за развитие на малките и средни 
предприятия 

Приоритетът включва четири основни цели:
 Цел 1: Развитие и модернизация на съществуващата 
бизнес мрежа 
 По Мярка 1: Внедряване на съвременните технологии 
са планирани 2 дейности. Мярката е изпълнена на 100% като 
брой дейности. Заложените по мярката средства са главно в 
частния сектор. 
 Бяха направени предварителни проучвания, кои малки и 
средни предприятия предвиждат обновление на технологичните 
си линии.  Фуражен цех ЕТ «Бачков» гр.Стралджа през 2009 г 
поднови изцяло линията за производтво на фуражи, «ЗПТ» АД 
гр.Стралджа, с привличането на европейски средства, закупи 
нова технологична линия за  поцинковане на металните профили 
и други метални заготовки.

 Мярка 2: Създаване на структури за обучение в 
предприемачески умения. Планирани са  3 дейности. Изпълнение 
100% на планираните дейности.

В периода от 2007 до 2013 г. Община Стралджа, 
съвместно с Бизнес център Стралджа са организирани обучения 
по изготвяне на бизнес планове, маркетинг и компютърни  
умения на 80 души /млади фермери и лица работещи в различни 
сфери на частния бизнес/ с цел повишаване на управленческите 
умения. По програмата за Трансгранично сътрудничество 
между България и Турция, през 2013 г  Бизнес център Стралджа 
реализира проект „Традиция в бъдещето” в които 20 човека 
местни занаятчии представиха, своите умения пред колегите 
си от Турция. Проектът включваше и цикъл обучения за  
повишаване на предприемаческите умения на занаятчиите.    

Постигнат количествен индикатор – 125%.
В партньорство с Ямболска Търговско Промишлена 

Палата по проект, през 2007 г. финансиран с европейски 
средства е изготвен каталог, съдържащ база дани за всички МСП 
и фирмите, работещи на територията на община Стралджа. 
Каталогът дава информация за дейността, капацитета, 
административни данни и съдържа   задълбочен анализ на 
икономическата характеристика на община Стралджа. С 
реализацията на проекта е изпълнен и индикатора по Мярка 2. 
Маркетинг на икономическият потенциал на общината, Дейност 
1: Изготвяне на маркетингов профил на общината. Постигнат 
индикатор -100%

 Цел 2: Привличане на инвестиции
Мярка 1. Създаване на междуобщински партньорства 

- заложении три дейности, обхващащи партньорства в областта 
на туризма и а развитие на големи инвестиционни проекти, като 
процента на изпълнението на дейностите е  100%.

 
По оперативна програма ”Регионално развитие” 

създадохме междуобщинско сътрудничество, обхващащо 
общините Тунджа,Ямбол, Стралджа и Болярово. Чрез него 
реализираме проект „Тонзос-Магията на Тунджа - маркетинг 
на туристическа дестинация „Тунджа - Ямбол - Стралджа – 
Болярово”. Проектът ще приключи тази година.  Целта му е 
да привлече вниманието на туроператорите за възможностите 
за развитие на еко ,вело, пешеходен, орнитоложки, воден и др. 
вид туризъм на територията на четирите общини, а така също и 
да рекламира културно-историческите паметници, природните 
резервати, археологичните резервати и др. Разработени са и 
активно се предлагат на туристическия пазар 5 туристически 
пакета. 

Във връзка с дейността:»Партньорства с цел 
изграждане на големи инвестиционни проекти», Община 
Стралджа, съвместно с Община Тунджа, Ямбол, Сливен и Нова 
Загора участва в  партньорско споразумение с цел изграждане 
на сметище на територията на Община-Тунджа. Дейността е на 
фаза работен проект, като средствата са осигурени целево по 
програма ОПОС.  
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 Мярка 2:  Маркетинг на икономическия потенциал на 
общината. 

Тази мярка обхваща три дейности , от които са 
реализирани две (67%): Дейностите целят да се направи 
подробен икономически анализ на профила на общината, в 
кои области на икономиката има най-добри предпоставки 
за развитие, обезпеченост с ресурси, работна сила и др. да се 
разграничат съответните  слаби и силни страни.

Първата дейност е реализирана с партньорски проект 
с  Ямболска Търговско Промишлена Палата.  Разработеният 
макетингов профил на Община Стралджа може да се ползва от 
бъдещите инвеститори.

 Изработени са рекламни брошури на общината, 
който популяризират дейността на дребните занаятчии-
дърворезба, артикули изработени от ръчно рисувана коприна, 
металообработване-изработване на ножове и др. Рекламни 
материали, който дават информация за местния фолклор, 
съборът  «Мараш пее», Кукерските  игри и маски и др.

Община Стралджа в партньорство с НПО-секторът 
/Клуб Надежда-2002/ осигури няколко поредни години 
участие на местните занаятчии в коледния базар, провеждащ 
се в НДК гр.София. Така рисуваните върху коприна шалове 
намериха клиенти във Франция, Германия, Испания и др. 
Само за последната година Община Стралджа е участвала на 
специализирани изложения в София, Велико Търново, Пловдив, 
Русе и Бургас.

        
Мярка 3: Създаване на благоприятни условия и 

подпомагане на инвеститори включва две дейности: Създаване 
на информационна база дани на свободните терени и свободния 
сграден фонд и Организиране и участие в инвестиционни 
форуми. Изпълнението на дейностите – 100%.

Информационна база данни на свободните терени и 
сградния фонд е създаден. Поддържа се актуален и се подава 
ежегодно на Областна администрация Ямбол, В резултат на тази 
публичност, бяха създадени трайни насаждения върху общински 
земеделски земи в Иречеково, Недялско, Воденичане и др.

По втората дейност са проведении общо 4 
инвестиционни форума с широкото участие на  общинските 
съветници, бизнеса, НПО-сектора, граждани за обекти: «Голф 
игрище» с.Александрово  и «Ветроенергиен парк» с.Каменец. 
Поради настъпилата икономическа криза и промени в Закона 
за енергетиката немския партньор по последния проект оттегли 
искането си за изграждане на ветроенергиния парк . 

 Цел 3: Развитие на модерно селско стопанство и 
обвързването му с хранително-вкусовата промишленост

Мярка 1: Предоставяне на информационни услуги и 
професионална квалификация на заетите в селското стопанство 
. Мярката включва една дейност, реализирана на 100 %.

Министерството на земеделието и храните, 
съвместно с областните управи и общините, организира 3 
пъти годишно работни срещи със земеделските производители 
с цел запознаване с възможностите, които дават европейските 
програми в областта на земеделието.

Бизнес център Стралджа, съвместно с общинската 
администрация организира 4 модулни обучения с групи по 
12 човека за придобиване компютърна грамотност от млади 
фермери.Общият брой на обучените е 48.

Мярка 2:  Развитие на традиционно земеделие 
Планирани са шест дейности, изпълнени 5, което 

означава 83%. Дейностите предвиждат увеличение на площите 
на овощните градини с 1000 дка, лозовите масиви-1000 
дка,подобряване на сортовия състав в зърнопроизводството 
върху 1000 дка, увеличаване на зеленчуковите масиви с 4000 
дка, подобряване породния състав в говедовъдството, а също 
така и обновяване на селскостопанската техника.Единствената 
дейност, която не бе изпълнена е увеличаване на зеленчуковите 
масиви с 4000 дка. Общата селскостопанска политика на ЕС 
и наличието на съответни програми в сектора, активизираха 
земеделските производители в резултат на което бяха създадени 
2 000 дка овощни градини в землището на Воденичане, 
Зимница, Лозенец и Стралджа и лозови масиви в землищата на 
Воденичане, Лозенец, Иречеково и Недялско  на площ от около 
1500 дка. 

Земеделските производители се възползваха от 
европейските програми и обновиха  на селскостопанската си 
техника, като са закупени много повече от 20 бр.селскостопанска 
техника /трактори,комбайни,косачки и др./ По данни на 
Националния статистически институт за община са инвестирани 
21 мл.лв.по тази дейност, което представлява усвояване далеч 
над планираните 9 600 000 лв.

  
Мярка 3: Развитие на алтернативно земеделие, 

билкопроизводство, тютюнопроизводство, включва 4  дейности, 
от които са реализирани 3 – 75% 

Дейностите касаят развитие и обновяване на пчелните 
ферми, увеличаване на площите на лавандула, тютюн с.Бърлей 
и Вержиния и изграждане на тютюносушилня, развитие на   
зеленчукопроизводството и цветарството на база термални води 
гр.Стралджа.  

Пчеларството е отрасъл от земеделието, който през 
плановия период бележи непрекъснато развитие. Регистрирани 
са 15 бр. млади пчелари, които с помоща на европейски средства 
са закупили пчелни семейства и са създали пчелни ферми, което 
представлява  преизпълнение на количественият индикатор с 
50 пункта. Останалата част от пчеларите обновиха частично 
кошерите и увеличиха броя на пчелните семейства. Общината 
подпомага работещите в сектора, като предоставя трени извън 
населените места за настаняване на пчелните семейства. Към 
тази възможност интерес са проявили 18 пчелари. В резултат 
извън населените места са базирани 1020 пчелни семейства. 

Общата селскостопанска политика на ЕС не стимулира 
производството на тютюн и тютюневи изделия и съответно 
субсидите в този сектор намаляват. Поради тази причина има 
известно, макар и несъществено  намаление на площите засети 
с тютюн. Сушилня от 600 кв.м за билки е изградена в с.Лозенец 
със средства осигурени от частен инвеститор, дейността е 
изпълнена на 100%. 

Традиционни производители на тютюн, като ЕТ 
«Сюлейман Джанбаз» инвестираха и в билкопроизводсвото 
и създадоха свои разсадници за лавандула около 250  дка 
при заложени в ОПР 200 дка или изпълнението на 125%. В 
землището на с.Зимница са създадени около 1500 дка  лавандула 
Лавандулови насаждения са създадени в с.Първенец -200 дка и 
Джинот-30 дка 

 Изградена е и инсталация за  производство на 
лавандулово масло. 

На базата на термалните води на гр.Стралджа са 
създадени 2 бр. оранжерии, като първоначално се отглеждаха 
цветя и зеленчуци. Отчитаме изпълнение по тази дейност на  
50%, защото производство на цветя не се осъществява. 

Мярка 4: Изграждане на пазари и пунктове за 
изкупуване на селскостопанска продукция. Планирани са 
2  дейности, по които можем да отчетем изпълнение 100% с 
условието, че проектът за изграждане на пазар в гр. Стралджа се 
реализира в момента..

По дейност 2- Изграждане на млекосъбирателни 
пунктове съобразени с изискванията на ЕС-10 бр., частните 
животновъди в оборудваха животновъдните си ферми с 
охладителни вани за събиране на млякото и по този начин 
спазиха изискванията на ЕС, като в Биволофермата на с. Лозенец  
е модернизиран целият млекосъбирателен модул.   

Мярка 5: Създаване на условия и предпоставки за 
развитие на предприятия за преработка на зърнени култури и 
плодове и зеленчуци и популяризиране на дейността. Планирани 
3 дейности. Изпълнение на дейностите – 67%.

Създадохме предпоставки за развитие на 
преработвателната промишленост, като чрез търг е продаден 
терен  в землището на с.Зимница, с цел изграждане на такъв тип 
предприятие. Икономическата криза ограничи дейностите на 
предприемачите и предприятито към края на плановия период 
не е изградено.

По дейност 2 заложения индикатор е изпълнен на 100%. 
Обновени са предприятията за преработка на зърнени култури 
на ЕТ ”Бачков” гр.Стралджа и ЕТ”Петър Жеков”с.Зимница

По дейност 3 заложеният индикатор е постигнат на 
100 %, като за периода 2007-2013 година са организирани 4 
изложения на местни производители в чест на празника на 
гр.Стралджа. 

Мярка 6: Ефективно управление на горския фонд, 
включва две дейности: подържане на съществуващите общински 
гори и създаване на нови горски масиви. 

Общинските горски територии възлизат на 20 000 дка, 
разположени в землищата  на Стралджа, Лозенец, Каменец и 
Войника. Общинската гора се стопанисва съгласно изискванията 
на  Закона за горите и Наредбите регламентиращи тази дейност. 
Извършват се санитарни и прореждащи сечи изпращат се 
проби до съответните инстанции за наблюдение на болести и 
неприятили и т.н. До този момент не са възниквали пожари в 
общински горски територии.

По Программа за развитие на селските райони, 
Община Стралджа защити проект за залесяване на 152 дка с 

дървесен вид «черен бор» в района на х.»Люляк». Проектът е 
процес на реализация. По реда на ЗОП е избран изпълнител и 
залесяването ще започне есента на 2014 г. Усилията в бъдещия 
програмен период следва да се насочат към създаване на нови 
горски масиви и  залесяване на нископродуктивни земеделски 
земи.

С текущият проект мярката се изпълнява на 100%.

Цел 4 :Подпомагане на МСП.
 Мярка 1: Присъединяване към националния и 
единен европейски пазар. Заложени 2 дейности. Изпълнение 
100%.  Националния и европейския пазар са отворении за 
производителите от нашата община. Необходими условия 
са: конкурентно качество, конкурентна цена и достатъчни 
количества. На тези условия за сега  отговорят продуктите на 
«ЗПТ»АД Стралджа, които  реализират своята продукция както  
на националните пазари, така и в чужбина. Другият голям 
производител в общината, «Керамична къща Стралжа»ЕООД 
в последните години реализира своята продукция главно на 
национален пазар.

Демократичния съюз  на жените гр.Стралджа 
съвместно с общината, организира участие на жените и техните 
ръчно изработени стоки в 2 поредни коледени базара в гр.София. 

 Мярка 2: Достъп на бизнеса до структурните фондове 
– изпълнение на дейностити 100%.

Министерството на земеделието и храните, Областна 
администрация, Община Стралджа и Бизнес център – Стралджа, 
организираха 2 семинара по програма «Лидер» 

Областна служба за съвети в земеделието гр.Ямбол, 
непрекъснато информира земеделските производители, за 
възможностите за спечелване на европейски средства, а 
така също разработва проекти за кандидатстване по мерките 
безплатно. Съвместно с Областен информационен център –
Ямбол, Общината проведе 6 информационни дни, на които са 
представени всички възможности за кандидатстване и добри 
практики от региона. Извода е че информация има достатъчно, 
необходимо е желание, капацитет и активност от страна на 
бизнеса.  Изпълнение на индикатор бр. семинари133%.

Мярка 3: Нарастване на предприемаческата активност- 
планирани 2 дейности /създаване на нови фирми и разширяване 
дейността на съществуващите, изпълнение 100 %. 

Дейност 1-По данни на ТСБ-гр.Ямбол за отчетния 

период  данните за броя на новорегистрираните фирми показват 
ръст от 37%, което в абсолютни стойности представлява 
възникването на нови 102 фирми. Изпълнение на индикатор бр. 
фирми 137 %.

Дейност 2- Разширение на дейността си  извършиха 
–ЗПТ-Стралджа ,а от земеделските производители -„Мура-
2002”ООД с.Лозенец, „Джамбаз-Агро” с.Зимница, ЗК 
„Първенец”и др.

Мярка 4:  Развитие на екологични производства 
– планирани 2 дейности  Развитие на екологичен туризъм 
и Развитие на производства в областта на високите 
технологии,мярката е изпълнена над 100%.

За отчетния период бяха изградени със средства на ЕС  
2 бр. еко пътеки от Туристическо дружество „Кале” гр.Стралджа 
и Община Стралджа изгради орнитоложки център „Инжови 
извори” с.Войника 

По втората дейност бяха изградени възобновяеми 
енергиини източници-ветрогенераторни перки и соларни 
панелни паркове в Зимница,Палаузово,   Тамарино, Недялско, 
Воденичане и Атолово. 

Мярка 5: Развитие на различни форми на 
производствено коопериране и сътрудничество –  публично-
частни партньорства- предвидении 4 дейности в сферата на 
инфраструктурата. Реализация на дейностите на 50%.

По Дейност 1. Осъществяване на публично-частно 
партньорство в областта на газификацията- с решение на ОбС 
Стралджа бе предоставена възможността на „Керамична къща” 
Стралджа  да упражни тази дейност, но през отчетния период не 
бяха предприети действия за газификация.
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По Дейност 3: Осъществяване на публично-частно 
партньорство за изграждане на Голф игрище, с.Александрово-
Общинска администрация на  основание решение на ОбС 
Стралджа реализира ПЧП. Изготвен е идеен проект, екоанализ, 
но реални строителни работи не са започнати поради 
финансовата криза.

Дейност 4: Осъществяване на публично-
частни партньорства за изграждане на фотоволтаици и 
ветрогенератори-дейноста е изпълнена на 100%. Изградени 
соларни панелни паркове в Зимница,Палаузово,   Тамарино, 
Недялско, Воденичане и Атолово. 

Мярка 6: Ресурсно и бизнес ориентиране на научните 
изследвания- една дейност: Заздравяване на връзката между 
наука и бизнес. Реализация на 100%. 

Земеделските стопани използват нови сортове в 
растениевъдството в пряка връзка с научните институти в 
гр.Карнобат, Института по почвите, участват в международни 
форуми за селекция и подобряване породния състав в 
животновъдството.

Мярка 7. Развитие на информационно-
консултантски услуги – две дейности в сферата на 
консултации и предоставяне на информация. Реализация 
100% на дейностите. Реализация на индикаторите: над 100%. 
Провеждат се  провеждат повече от заложените 2 разяснителни 
кампании годишно и се предоставят повече от 4 консултантски 
услуги годишно.

Като извод може да се посочи, че процесът на 
планиране на дейностите по приоритет 1 е съобразен 
с наличните ресурси и предпоставки за развитие на 
икономиката – планираните дейности са изпълнени на 
86%. Те са  допринесли за постигане на целите ОПР 2007-
2013 г. , въпреки отражението на световната финансова 
криза. Така заложени целите, мерките и дейностите говорят 
за реалистичност при изготвянето на  ОПР, което е един 
от основните принципи при планирането на местното 
развитие.

Приоритет 2: Задоволяване потребностите на населението 
от образование, здравни и социални услуги, културна 

дейност и спорт

Цел 1 :Подобряване състоянието на социалната 
инфраструктура 
Мярка 1. Поддържане и обогатяване на инфраструктурата и МБ 
в  образование и  култура
          По мярката са заложении 34 дейности и е постигнато 
изпълнение 79,4%, Като за 3 от дейностите изпълнението е в 
ход в момента.
         Извършени са основни ремонти на сградите на ЦДГ в гр. 
Стралджа, Лозенец и Зимница за над 750 000лв. Към момента 
на отчета от основен ремонт се нуждае сградата на групата в 
с. Войника, а сградата  за групата от с. Първенец се подържа с 
текущи ремонти,  защото броят на децата е много малък, групата 
е маломерна, а и анализите показват, че няма достатъчно деца за 
функциониране на пълномерна  група.
             Създадените прекрасни условия за обучение и възпитание 
на децата от тези заведения, както и съвременна база за 
работа на учители и служители работещи в тях допринасят за 
положителното развитие на децата в най-ранна детска възраст 
за изграждане на умения и навици, които ще са им особено 
необходими в училище.
              Много добра е МТ база на четирите общински училища. 
През периода на изпълнение на Общинския план за развитие 
2007 – 2013, са реализирани основни ремонти на стойност 3 953 
250лв. и текущи  в размер на 125 000 лв.   
              За периода 2007- 2013г за  подмяната на оборудването 
на ЦДГ и училищата от общината. са вложени  над   350 000 лв.:
-  СОУ  „ П. К. Яворов ” –  Стралджа   през 2013 г  те са   43 900лв, 
-  ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” - Стралджа  - 18 900лв.
- ОУ”Хр.Ботев” Войника – 2 350лв.
Като средищни училища СОУ”П.К.Яворов” и ОУ”Св.Св.Кирил 
и Методий” – Зимница, получиха оборудване по  ПРОЕКТ   
„Подобряване на качеството на образованието в  средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на 
учебния процес”  по  ОП  РЧР, а  ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 
- Стралджа  по  Проект по НП „Подкрепа на целодневното 
обучение в начален етап”.
              Всички средищни училища разполагат със специализиран 
ученически  транспорт  за   пътуващите  деца  и ученици.   
Изграден е общински исторически музей.
Извършени са основни ремонти по оперативна програма 
«Развитие на селските райони» на читалище «Възраждане – 
1926» с. Зимница и читалище «Светлина – 1928» с. Лозенец 
и със средства от общината читалище «Просвета –1927» с. 
Иречеково.

     Мярка 2. Поддържане и обогатяване на МБ на 

здравеопазването и  социалните  дейности и 
услуги 
 Предприети са действия по реализирането на 13 
дейности заложени в мярката   за поддържане и обогатяване 
на здравеопазването и социалните дейности и услуги. 
Изпълнението се отчита на 54%.
                Постигнати резултати:
                • здравеопазване –дейност изцяло регулирана от 
държавата. В същото време много важна за местната власт, 
призвана да полага грижи за хората и най-близко до техните 
проблеми.
 
           -  Всички общопрактикуващи лекари, работещи в обособените 
девет практики, сключили договор с Районната здравно 
осигурителна каса, ползват    предоставените им  от общината 
помещения, както и оборудването от бившите селски здравни 
служби, фелдшерски пунктове и допълнителното оборудване от 
Министерство на здравеопазването, срещу  минимален  наем  в 
размер от 0.12 лв. до 0.40 лв. на кв.м. в зависимост от зоната на 
населеното място  и  50 лв. за стоматологичен стол.
            - Кметовете по села са активна страна по поддържането 
на лекарските кабинети, по осъществяване връзката с 
Районната здравно осигурителна каса и осигуряването на общо 
практикуващи лекари за жителите на селата. 
            - Извършени  са ремонти по стопански начин на лекарските 
кабинети в селата Чарда, Войника и Иречеково.
            - основният ремонт на сграда на поликлиниката, която 
се ползва от общопрактикуващите  лекари   - д-р Йовчева,  д-р 
Банова и  д-р Георгиева и специалистите д-р Паскалева, д-р 
Калъпов и д-р Недева, а също така и лабораторията, който 
възлиза  на стойност 17 353 лв.  
            - Общината осъществява организацията и дейността 
на здравните кабинети в детските заведения и училищата. 
Функционират 4 лекарски кабинета в училищата и 2 в детските 
градини. Всички отговарят на изискванията  на  нормативната 
база, като през последните две години за това са изразходени 
над 50 000 лв.
            - Осигурена е и грижа за най-малките /10 месеца- 3 гоз./ в 
ДЯ «Калинка», в която се отгреждат 30 деца в две групи. 

              • социални дейности и услуги:
            В общината  в  периода  на  Общинския план за 
развитие 2007 – 2013 са 

реализирани   следните социални услуги: 
 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост/

ДВХУИ /– Маленово - специализирирана 
институция, в която  се  доставят комплекс от 
социални услуги. Капацитетът на дома в края  на 
2013 г. е 60, като през последните четири години 
той се намалява с по 1 бр., съгласно стандартите 
за обгрижване на  потребител.;

Център за социална рехабилитация  и интеграция /ЦСРИ/-
делегирана държавна дейност. Създаден е през 2006 година с 
капацитет 50 потребители. Предоставя пакет социални услуги 
Центърът предоставя следните социални услуги:
                ۰  физиотерапия и двигателна рехабилитация;
                ۰  логопедична рехабилитация;

    ۰  психологична рехабилитация;
                ۰  занимателна трудотерапия. 

2. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - 
делегирана социална дейност, осигуряваща 
комплекс от социални услуги за деца и семейства 
с цел предотвратяване на изоставянето на децата и 
настаняването им в специализирани институции. 
Капацитет 15 потребители от 7 до 18 годишна 
възраст.  Дейността стартира  през март 2011 
г. с 5 потребители. Към 31.12.2011 г. броят на 
потребителите нарастна на 19. През годините не 
отчитаме спад на броя потребители. 

 Домашен социален патронаж/ДСП/ - общинска   
дейност, развита през годините до 3 ДСП -  
гр.Стралджа,   с.Войника  и с. Каменец, които 
обслужват 50  потребители.;

 Социални услуги в общноста „личен асистент”, 
„социален асистент” и „домашен помощник”

          - Личен асистент  по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, проект „Подкрепа за достоен 
живот”. Подпомага хора с увреждания и самотно живеещи 
хора. Предоставя се комплекс от услуги, насочени към 
социалната работа  и консултации на потребителите свързани 
с потребностите им и с организация на свободното им  време. 

Проектът стартира през 2010 г.с 19 потребители и 18 
асистенти, до  2013 г.  те  вече са  съответно 31 и 30 от Стралджа, 
Лозенец, Иречеково , Войника  и Зимница;
 - „Социален асистент” -  по НП подпомага 
обгрижването  на  хората  с  увреждания  от  общината.  За 
периода от 2007 до 2011 г.,по тази програма е осигурена работа 
за 38 асистенти, които са обгрижвали 68 потребители. За 
съжаление поради ограничен финансов ресурс  програмата е 
прекратена.       
 - „ Домашен  помощник ” и „ Домашен  чистач  ” – по 
НП „Социална услуга в семейна среда” реализирана през 2009 
година, обгрижвани 35 потребители от 14 домашни помощници 
и 19 потребители от 6 домашни чистачи / към ДСП/.
           - В периода от 2008 – 2014 година, общината като 
водеща  или партньор  на НЧ «Просвета - 1982» - Стралджа 
и НЧ „Възраждане - 1928” – Войника реализира проекти по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” -  
за хора с увреждания и самотно живеещи в селищата на община 
Стралджа на стойност  448 806 лв. По тези проекти от социалната 
услуга се възползваха 222 потребители и бе осигурена работа за  
130 безработни.         
               Създаден е  местен мрежов модел – обществен съвет по 
здравеопазване; заетост и безработица; образование; етнически 
и демографски въпроси; Общинска комиссия по закрила на 
детето; МКБППМН.

     Мярка 3. Ремонт, модернизация и изграждане на 
инфрастуктура за спорт, отдих, туризъм и младежки дейност- 
реализация на дейностите 55%. 

           За подобряване спортната база в общината в периода 
2007 – 2013 г. са вложени над 240 000 лв.с което финансовият 
индикатор но Плана/участие със средства на местната власт/  
е изпълнен на  184 %. Със собствени средства е изготвена 
проектна документация за преустройство на неизползваемата 
тренировъчна сграда  на стадиона в гр.Стралджа в Съблекални за 
два отбора. През 2011 г.е реализиран ремонт на стойност 70 000 
лв. за изграждане І етап от строителните работи и ремонтираната 
част влезе в експлоатация през октомври 2012 година.  
    Ремонтирани са сградите на стадионите в Зимница, 
Иречеково и Войника.
    Възложено е проектиране на технически проект 
„Реконструкция на стадионите в Стралджа и Зимница” с цел 
кандидатстване за финансиране  по подходяща схема

Основният ремонт на спортната база в СОУ 
«П.К.Яворов» направен през 2007 г.  допринася за подобряване 
на учебната дейност,  за стимулиране развитието на различни 
видове спортове. 

За увеличаване възможностите за спорт и туризъм е разработен    
и реализиран  проект «Стралджа и Сулоглу - пътуване 
през границите»  по програма  Развитие на трансгранично 
сътрудничество  България - Турция, по който са  изградени две 
еко пътеки,  посетителски център, наблюдателница за птици и 
места за пикник в района на туристическата хижа на с. Войника. 

Цел 2: Повишаване качеството на образованието, 
квалификацията и преквалификацията на човешките 
ресурси и ограничаване на безработицата. 
 
     Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование и 
повишаване на неговото качество :  По тази мярка са заложении 
6 дейности, изпълнение – 100 %. 
В детските градини на  територията на общината се възпитават 
и обучават 449 деца в 16 групи, осигурен 100% обхват на 
всички деца от селата на общината.  Не така стои въпросът с 
обхващането на децата от гр. Стралджа. С въвеждането на 
задължителният обхват на децата на 5 и 6 години, се чувства 
недостиг от места. Със създадената база по проект „Социално 
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включване”  този проблем ще бъде решен частично.
В резултат на оптимизацията на училищата  в общината 
функционират 4 общински училища - три средищни / всички 
без ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Стралджа/, а от 2010/2011г. 
училището в с. Войника е и защитено. 

Мярка 2. Професионална квалификация и преквалификация 
в сферата на  обществените услуги : Предприети са 
действия по реализирането на 4 дейности заложени в мярката 
за професионална квалификация и преквалификация в сферата 
на обществените услуги, което означава 100% изпълнение с 
условието, че 3 дейности са в процесс на изпълнение. 
Ежегодно общината и директорите на УВЗ  заделят средства. 
за квалификация на педагогическите и административни кадри 
според конкретните нужди от обучение.  
 Мярка 3. Намаляване нивото на безработица и 
подпомагане  интегрирането на уязвимите групи  
       Предприети са действия по реализирането на 11 дейности 
заложени в мярката, изпълнението се отчита на 100 %. Две от 
дейностите са частично изпълнени след актуализацията на ОПР.    

Участието в Национални програми за преодоляване на 
безработицата е  възможност, която пълноценно се използва 
от общината за снижаване процента на безработицата. За 
плановият период  2007 – 2013г.  са разкрити работни места, по 
следните програми:

 Национална     програма  “Заетост    на   младежи   с    

висше образование в публичната администрация” 
,т.нар. «Старт в кариерата»  - осигурени  8 работни 
места, като 7 от младите специалисти, продължиха да 
работят в общината,Трима от тях напуснаха по лични 
причини, 4 – ма продължават да  работят  и сега. 

     • През 2013г  по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”  схема ”Ново начало”  осигурени 3 работни места 
за млади специалисти, които продължиха да работят и след 
приключване на програмата. 

 Национална програма“ Помощ за пенсиониране” –  
стартирана  през 2004 г.

 приключила  2010 г.-  осигурени 135 раб.места

 По   Национална   програма    “ От   социални   помощи    
към  осигуряване 

на заетост “  - стартирала през 2004г, продължаваща и сега, 
осигурила през периода 2007 – 2013г. Разкрити 800  работни 
места, стойност на проектите 2 166 799 лв, дял на Общината – 
355 553 лв.  

 От 2010 година до момента общината 
реализира проекти по  Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” чрез Агенцията по заетост, 
Проект „ Нов избор – развитие и реализация». 
Резултата – 410 безработни лица започнаха работа 
като предварително бяха  обучени.  Стойността на 
проектите е  700 695 лв. , срокът  за работа – 1 год.

 От 2012 година общината, чрез Агенцията по 
заетост  реализира   проект „Подкрепа за заетост”,  
осигурени - 105 работни места по  Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 През 2012 - 2013 година общината реализира 
проект Социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство – община Стралджа” по  
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, схема „Нови възможности”. Осигурени  33 
работни места.

 През последните три години  общината 
реализира и проекти по Регонална програма с който  са 
осигурени  50 работни места.

 От 01.10.2013 г стартира и проект по 

Национална програма за заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания, която продължава до септември 
2015 г. и осигури  едно работно място.

 Общо осигурени работни места по проекти 
за заетост 1545.  
 Мярка 4. Подобряване на физическото здраве 
и здравословен начин на живот - 6 дейности 
са заложени в мярката , 5 изпълнени, 1 частично 
изпълнена.   
 Чрез назначените здравни медиатори 
и работещите в ученическо здравеопазване се 
изпълняват програми за превенция на социално 
значими  заболявания в общината: сърдечносъдови; 
ендокринни и др. Извършва  се здравна просвета сред 
малцинствените групи по семейно планиране, здравна 
профилактика на децата с цел повишаване обхвата с 
ваксинации и профилактичните прегледи. Всичко 
това спомага за повишаване на здравните знания и 
информираност на ромското население.
 Цел 3:Съхраняване и популяризиране на 
културно- историческото наследство и задоволяване 
на културните потребности.
 Мярка 1: Издирване, популяризиране и 
развитие на културните традиции. Предприети са 
действия по реализирането на дейностите във връзка 
с изпълнението на основните задачи за  издирване, 
популяризиране и развитие на културните традиции.
          Постигнати резултати: 100% изпълнение на 
дейностите.
Дейност 1: Издирване и проучване  историята на  всяко 
населено място  в общината. – създаден исторически 
музей в гр. Стралджа, създадени етнографски сбирки 
в 12 читалища. Издадени са 4 истории на населените 
места в общината, с което е постигнато 100% 
изпълнение на индикатора. 
Дейност 2: Популяризиране на културно-
историческото наследство в общината чрез експозиции, 
дипляни, брошури и др. Дейността е изпълнена с 
над 100 %. Историческият музей е представил 8 
експозиции, посветени на  участието на Стралджанци 
във войните, за героизма и себеотрицанието, за 
постигнатите успехи на фронта и връчените отличия 
на бойците, на славеят на Тракия Вълкана Стоянова, 
майсторството на  българката при създаване на облекло 
и др. 

Дейност 3: Обогатяване, съхраняване и популяризиране на 
фолклора. При тази дейност е заложен качествен индикатор 
: Запазване на фолклорното богатство. Изпълнението е  над 
100%. Народните читалища от   Стралджанската  община са 
едни от основните културно-образователни средища по места,   
които  оказват съдействие  за  обогатяване, съхраняване и 
популяризиране на фолклора,  с ясно изразени действия за 
превръщането им в информационни и обществени центрове, 
повишаващи качеството на живот на отделната общност.  Дори 
и в най-малките селища от общината Читалището има свое 
място и то трябва да бъде съхранено. Фолклорните Ансамбли 
-  „Въжички” -  град Стралджа,  „Божур“ с. Чарда  и   «Златен 
клас» с. Зимница  и  певчески групи в почти всички селища 
на Общината     радват  сърцата    на многобройните си 
почитатели и са мерило за изпълнението на този индикатор, 
наред с признанието на изявени дейци на фолклорната наука 
и изкуство.                 
Дейност 4: Участие на местни  фолклорни  състави  и  ансамбли  
в  международни  изяви. Заложеният индикатор е количествен – 
3 международни изяви. Изпълнението му е над 100%.
 Наши  фолклорни  състави  и  ансамбли  вземат участие 
и печелят награди  в :
         -   Международния маскараден фестивал „Сурва „ 
         -   Международния  фолклорен фестивал „Странджа моя, 
люлчина” - община Царево    
         -   Международния фестивал на любителските комедийни 
театри, пантомима и сатира  „Велко Кънев“ Тополовград   
         -  Международен  фолклорен фестивал в Китен „Атлиманска 
огърлица- песни и танци  без граници“
         -  Международен детски етнофестивал „Децата на балканите 
в  духовността  на   Европа“,   на Хасковските минерални бани
         -  Международен фолклорен фестивал в град  Раднево
       -   Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри 
„Кукове” гр. Раковски
 Завоюваните призови места са качественият индикатор, 
който говори за ефективното изпълнение на дейността.

Дейност 5. Развитие на специфичната етнокултура на ромите 
като част от българската национална култура.  Постигнати 
индикатори 3 бр. състави, 8 бр. извънучилищни форми, център 
за интеграция по проект социално включване – 100%.
С решение   на  Об. съвет  Стралджа  № 90 от  протокол №11/ 
29.07.2008  се създаде   обществен   съвет  за  сътрудничество  по  
етнически  и  демографски  въпроси.  Избрано  е  ръководство,  
изготвена е програма  и  правилник   за  устройството 

и организацията на работа на  обществения  съвет  за  
сътрудничество       по  етнически  и    демографски  въпроси.    
По-късно, обществения  съвет  е  преименуван  в  Обществен   
съвет  за  сътрудничество       по  етнически  и  интеграционни   
въпроси, съгласно  ПМС № 92 / 2011.  Съветът подпомага  
изпълнението на  проекти  на държавни, областни и общински 
институции и НПО, работещи по проблемите на етническите 
групи. Провеждат се заседания на които се канят  представители  
на  МВР, изнасят  се  лекции  на  здравословни  теми. 

 Мярка 2: Задоволяване на културните потребности на 
населението включва  5 дейности. Предприети са действия по 
реализирането на дейностите във връзка с изпълнението на 
основните задачи за поддържане, обогатяване  и  задоволяване 
на културните потребности на населението. Постигнати 
резултати:80 % изпълнение на дейностите.

Дейност 1.Обогатяване и обновяване на библиотечния фонд на 
библиотеките към читалищата и училищата в общината. При 
заложен индикатор 5000 книги, е реализирано изпълнение над 
160%. 
Една от най-важните и основни задачи пред читалищата е 
уреждането и поддържането на библиотека, чиято мисия е да 
бъде посредник между информацията и отделния потребител.  
Предвид създалата се неблагоприятна финансова обстановка 
читалищата не успяват да закупят в достатъчно количество 
нужната им литература, което пък  от  своя страна води 
до невъзможност да бъдат удовлетворени разностранните 
читателски потребности.
Организираната среща под надслов „Съвременната библиотека 
- център на информация и знание“  даде информация  за 
библиотеката като неотменна необходимост при овладяване на 
знанията.
                 
Дейност 2: Оборудване на библиотеките със съвременни 
технически средства и софтуер- изпълнение на индикатора 
100%.
Читалищните настоятелства, в партньорство с община Стралджа, 
Министерство на културата  и програмата на ООН за развитие 
се включиха в програма „Глоб@лни библиотеки - България“. 
В резултат на това  са доставени 18 компютърни системи в НЧ 
Стралджа, Войника, Тамарино, Недялско, Воденичане, Зимница.  
Така се съчетават традициите на българското читалище с новите 
технологии  и се подпомага приобщаването на българските 
граждани към глобалното информационно общество

Дейност 3: Повишаване ролята на читалищата  в културния 
живот на общината. НЧ са институцията, съхраняваща паметта 
на времето, подхранваща духа на настоящето и грижеща се 
за бъдещето на новото поколение. Те бяха и си остават храм, 

запазил цялата красота  и достойнство на нашия народ.                      
Съгласно приетата  Културна програма  читалищата  от 
Стралджанската  община са едни от основните културно-
образователни средища по места, с ясно изразени действия за 
превръщането им в информационни и обществени центрове, 
повишаващи качеството на живот на отделната общност.  Дори 
и в най-малките селища от общината читалището има своето 
място и то трябва да бъде съхранено, макар и с ограничените 
ресурсни възможности за дейност.
Индикаторът по тази дейност е «реализирани прояви». 
Изпълнението е над 100 %, Като се има предвид, че нашите 
читалище вече благородно се надпреварват те непрекъснато 
обогатяват дейността си, превръщайки се в двигател на 
партньорства по места с училища, ЦДГ, кметства.

Дейност 4: Прерастване на традиционния събор на народното 
творчество “Мараш пее” в  международен. Ежегодното 
провеждане на Традиционен   събор на  народното творчество 
„Мараш пее“  в  град Стралджа   е  продължение  на  една  
традиция, съществуваща    от векове .  Всяка следваща година 
той се разраства и усъвършенства, популярността му се 
увеличава и сред българските,  а  вече  и сред чуждестранните 
фолклорни групи. Затова като основна задача на организаторите    
Община  Стралджа  и  НЧ „Просвета – 1892” град Стралджа   е 
прерастването му в международен. През 2010 г. беше положено 
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началота на междунардният му обхват. Само финансови са 
причините това да не продължава при последните издания на 
събора.
   
Дейност 5: Развитие и промоция на туристически продукт 
на основата на културно-историческото наследство в община 
Стралджа. 

 Културният туризъм заема трето място сред 
различните видове туризъм, които България промоцира 
пред света. В последните години засилване на ролята на 
кметствата и общините, на различните регионални структури и 
професионални организации, е част от промененото мислене на 
общността за привличане и задържане на мотивираните туристи. 
Факт е, че културно-историческото наследство у нас е силно 
концентрирано главно на територията на определени региони, 
където известните градове винаги са разполагали с реални 
шансове за професионално развитие на културния туризъм.
 По тази причина в партньорство с общините Тунджа, 
Ямбол и Болярово реализираме проект който промотира областта 
и всяка от общините  като място за алтернативен туризъм, 
включително културен. 

ПРИОРИТЕТ 3 „ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНАТА 

СРЕДА”

В изпълнение на този приоритет бяха използвани 
всички възможни финансови ресурси  - европейски средства, 
общински бюджет, целеви средства и национално финансиране 
като ОПР предвиждаше.

По привличане на инвестиции и превръщането 
на общината в приятно място за живот за периода е 
реализирана широка строителна програма и активно се работи 
по разработването и реализирането на проекти по национални и 
оперативните програми.

Цел 1: Изграждане, възстановяване и модернизиране на 
елементите на техническата инфраструктура
 Първите мерки: Мярка 1. «Подобряване състоянието на пътната 
инфраструктура»   и Мярка 2. «Реконструкция и модернизация 
на улици и съоръжения в населените места» касаеха пътната и 
улична инфраструктура. 

       В общинската пътна и улична инфраструктура за отчетния 
период са инвестирани    2 163 400 лв.  
 Ремонтирани са:
- път  за Богорово    
- път Стралджа – Маленово,                      
- път  Поляна - Александрово   
- път  Воденичане – Джинот   
- път  Джинот – Чарда - .
- път  през с. Каменец        
- път  Воденичане – Иречеково  
- път Стралджа - Атолово  .
- разклон Първенец -  Правдино   
       За отчетния период са рехабилитирани    улици в гр.Стралджа 
-   “Н. Петков” ,”Х. Димитър”, “Оборище”, “Димчо Русев”, П. 
Берон, Раковски, Незабравка, Бистрица, П.Яворов и М.Рубенова. 
Асфалтирани са улици в  Зимница, Воденичане, Тамарино, 
Каменец  , също ежегодно са изкърпвани.  Чакълирани са 
улици в селата Джинот, Воденичане, Маленово,   Първенец , 
Чарда, Палаузово, Лозенец, Иречеково ,Правдино и Каменец.  
Ремонтирани са и изградени нови водостоци в Джинот, Тамарино, 
Саранско и Иречеково. Изградени са отводнителни дъждовни 
канализации по улици в Стралджа.
 От 2013 год. по Програма за развитие на селските 
райони  се изпълнява проект за реконструкция на водопроводната 
мрежа в с. Воденичане – І етап и рехабилитация на общински 
пътища Стралджа – Атолово и Воденичане - Джинот  на стойност 
5 490 848,00 лв. Ще бъдат рехабилитирани 7,6 км. пътна мрежа и 
реконструиран 3,0 км. вътрешен водопровод.
         Извършен е ремонт на площадните пространства в Стралджа,  
Каменец, Люлин, Лозенец, Воденичане и  Войника с нови 
настилки от тротоарни плочи. Подменени са тротоарни настилки  
в Първенец  и  Стралджа.
        Изчистени гробищни паркове във всички села, изградени 
бетонни  пътеки, огради  и ремонтирани съществуващите там 
сгради.
 За периода 2007 – 2013 г. изпълнението на Мярка 1. 
Подобряване състоянието на пътната инфраструктура  е 
52,6%, а на Мярка 2. Реконструкция и модернизация на улици 
и съоръжения в населените места – 35 %.

Мярка 3. Подобряване състоянието на енергийната 
инфраструктура за периода 2007 – 2013 г. Подменени са 95% 
осветителни тела с енергоспестяващи лампи. Монтирани са  
часовници за двойнотарифно отчитане – нощна и дневна  енергия. 

Изпълнява се проект   за изграждане на улично осветление с 
220 бр. LED лампи захранвани със слънчева енергия  в четири 
населени места от Общината  - гр.Стралджа, с.Лозенец, 
с.Воденичане и с.Зимница. С тези мерки се цели   намаляване  
разходите на общината за уличното осветление.

 В периода са изградени котелни и отоплителни 
инсталации в модернизираната образователна инфраструктура в, 
ОУ с.Зимница , ЦДГ в с.Лозенец и с.Зимница, както и в Сградата 
на общинска администрация

Процентното изпълнение на дейностите по тази мярка 
е 30,76%.

Мярка 4. Подобряване на водоснабдяването и 
канализацията на населените места 

През 2008 г е изграден  първи етап от главен 
канализационен клон на с.Зимница  на стойност 292 093 лв.

През 2009 г.  е реализиран екологичен проект 
„Отводнителни мероприятия в кв. 4 гр. Стралджа” на стойност 
500000лв., а  със собствени средства през 2011 и 2012 г. 
подновихме основните отводнителни канавки на с.Атолово.

През 2011 г. приключи изпълнението на 2 проекта  за 
техническа помощ в резултат на което общината разполага 
с готови технически проекти за изграждане на канализация, 
пречиствателна станция и подмяна на водопроводната мрежа в 
гр. Стралджа и с. Зимница. Общата стойност на проектирането 
възлиза на   1 396 000 лв. Строителната стойност на водния 
проект за Стралджа е 40,6 млн.лв. Проекта за с. Зимница е на 
стойност 14,22 млн.лв. Във връзка с изпълнение на Общинската 

програма за Енергийна ефективност е изготвен технически 
проект за енергоефективно оползотворяване на геотермалната 
вода от находище на минерална вода „Стралджа” за отопление 
на обществени сгради. Проектът е на стойност 499 145  лв. и за 
него активно се търси финансиране. Във ВиК сектора общината 
има разработени технически проекти и за селата Маленово, 
Иречеково и Воденичане на обща стойност – 7,4 млн. лв. 

Изпълнението на мярката възлиза на 6%, поради факта, 
че в плана са заложени изградени  ВиК  мрежи, а не разработване 
на проекти. Технологично няма как да се изградят мрежи без 
готови технически проекти, което говори за неправилно заложен 
индикатор.

Изпълнението на Мярка 5. Подобряване на 
съобщителната инфраструктура за периода 2007-2013 г. е 66,7%.

 
Цел 2: Програмно, инфраструктурно и технологично 
осигуряване на опазването и подобряването на околната 
среда

 Мярка 1. Програмиране, подготовка, управление и 
мониторинг на програми, планове и проекти – изпълнение 71,4 
%.
Във връзка с изпълнение на Дейност 5: Провеждане на 
обучение на ученици по актуални екологични въпроси и Дейност 
6.Провеждане на тематични екологични конкурси за деца 
и ученици през 2013 г. беше подписан Договор за субсидия по 
проект: „За по – добър живот”  . Проекта предвижда  обучение 
на ученици от начален курс по актуални проблеми свързани с 
опазване на околната среда  , организиране на конкурс и кампания 
за разделно събиране на батерии.  
 
 Мярка 2. Въвеждане на система за ефективно 
управление на отпадъците

 През периода системата за организирано сметосъбиране се 
оптимизира . Закупени са 1416 бр. различни съдове за събиране 
на отпадъците и са въведени в системата.

 Периодично се извършва почистване на  нерегламентираните 
сметища на територията на общината .

В процес на изпълнение е проекта „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол 
- Първа фаза” в партньорство с общините Ямбол, Тунджа, Сливен 
и Нова Загора  с който ще се изгради клетка 1 на регионалното 
депо и ще се закрие и рекултивира общинско депо в гр.Стралджа.

За оползотворяване на отделните потоци отпадъци в 
Общината действа система за разделно събиране на отпадъците 
, обхванати са 4 населени места. Започнати са и действия по 
създаване на площадка за строителни отпадъци.
Една от най-важните дейности в тази мярка с дългосрочно 
отражение е Дейност 6. «Изграждане на съоръжения за третиране 
и обезвреждане на специфични потоци отпадъци». В резулт 
на изпълнение на тази дейност през 2013 г. Общината подписа 
Договор за безвъзмездна финансова помощ   по    Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. за 
изпълнение на проект „Изграждане на пункт за управление на 
животински отпадъци, община Стралджа, област Ямбол”. 
 През периода от 2007 – 2013 г. са изпълнени 3 от 
заложените общо 7 дейности по мярката или около 43 %. 

Мярка 3. Опазване и подобряване параметрите на околната 
среда чрез прилагане на технически, технологични мерки и 
проучвания.  Изпълнението на мярката е 20 %. По Дейност 7. 
Провеждане на консервационни мероприятия за защитена 
местност „Блатно кокиче” беше осигурено със сключването 
на концесионен договор между МЗХ и „Фито Палаузово” 
АД, в клаузите на който договор са залегнали задължения 
за осъществяване на възстановителни, поддържащи и други 
природозащитни мерки опазване на вида блатно кокиче и 
привеждане на популацията в благоприятно състояние. 

Мярка 4. Опазване и разширяване на зелената система на 
общината

С финансиране от ОП”Развитие на човешките ресурси” 
беше създадено общинско предприятие за  озеленяване 
и благоустройство. Проектът възлиза на 282 119 лв.   
Предприятието, функционира и след приключването на проекта 
с което е осигурена необходимата устойчивост.  

През 2013 г. приключи изпълнението на проект 
“Реконструкция  на паркове в гр.Стралджа” по Програма за 
развитие на селските райони на обща стойност  1 596 282 лв.  
С реализирането на този проекта бяха  създадени  съвременни 
условия за отдих и развлечение  на гражданите в „Южен парк” и 
парк ”Младост”, гр.Стралджа. 
 75% от заложените дейности по тази мярка дейности са 
изпълнени за периода 2007 – 2013 г.

 Мярка 5. Транснационално сътрудничество в сферата 
на опазване на околната среда
 През 2012 г. Общината успешно приключи проект  по 
Програма „Трансгранично  сътрудничество” с Република Турция 
проект „Стралджа – Сюлоглу - пътуване отвъд граници” на обща 
стойност 1 184 000 лв. Като резултат по проекта се преустрои 
хижа ”Инджови извори” до с.Войника в  Посетителски център 
, разработи се база данни за растителните и животински видове, 
създаде се туристическа инфраструктура във Войнишки 
Бакаджик – екопътеки , наблюдателници на птици и места за 
пикник. 
          През 2013 г. започна изпълнението на още два проекта с 
партньор Община Кавакли, РТурция, а именно :

 - Проект „Чиста енергия за осветление на обществените 
места в Стралджа и Кавакли», който има за цел  подобряване  
привлекателността на средата за  живот в Общините Стралджа 
и Кавакли, чрез модернизация и изграждане на улично и парково 
осветление използващо слънчева енергия.За нас в 4 нас.места 
общо 220лампи.
 

- Проект „За по – добър живот”, чийто основна 
цел е подобряване качеството на живот  в трансграничните 
райони на България и Турция чрез опазване на околната 
среда  , в случая облицовка на 250м от  дере2 в Стралджа.

Изпълнението на мярката възлиза на 66,7%.

Приоритет 4 : „Подобряване имиджа на 
общината, укрепване на административния капацитет  
и активизиране ролята на гражданското общество” 

Основните задачи които трябва да реши са:
• Да създаде база за усвояване на фондове от ЕС в 
областта на повишаване административния капацитет и 
гражданското участие;  
• Да стимулира създаването на ново гражданско 
самосъзнание и ценностна система и нов подход при 
решаването на проблемите, ориентирани към духа на 
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обединена Европа и принципите за устойчиво развитие;
• Да разшири демократизацията на управлението .
 Характерно за този приоритет е че включва т.нар. „меки 
мерки” и високотехнологични дейности. При планирането 
са включени дейности обединени в 2 цели:

За постигането на Цел 1. „Увеличаване капацитета 
на местната администрация  за планиране, програмиране 
и управление дейностите за постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на общината” са заложени 3 мерки:

Мярка 1. Укрепване на административния 
капацитет. Броят на планираните дейности е 4. Отчита се 
100 % изпълнение на заложените дейности  от началото на 
плановия период. 

Тъй като мярката залага най-вече на 
провеждането на обучение на общински служители, като 
средногодишният индикативен брой е 80, този индикатор се 
отчита на 174% изпълнение благодарение на защитените и 
реализирани проекти по ОПАК, като два от тях са в процес 
на изпълнение и ще завишат процента на изпълнение 
на индикатора.  По отношение на финансирането на 
обученията, спазвайки принципа на икономия на бюджетни 
средства са предпочитани форми на обучения по проекти. 
В подкрепа на това твърдение е факта че индикаторът 
„привлечени средства от ЕФ” е изпълнен на 136%.

Мярка 2: Подобряване на административното 
обслужване на граждани и бизнес среди: изпълнение 
на дейностите 75% с условието, посоченият процент не 
отчита частичното изпълнение на дейност 2. Предлаганите 
е-услуги на Община Стралджа са на ниво 2-еднопосочна 
комуникация, без възможност за ел. разплащане-задача 
която ще стои на нашето внимание през следващия планов 
период. За изтеклият не е реализирана поради недостиг на 
финансов ресурс.  Планираните дейности са реализирани 
в периода 2007-2011 г. През 2012-2013  г. е работено за 
устойчивост на постигнатите резултати от тези дейности – 
поддържане на уарлес мрежата, актуалността на Системата 
за управление на качеството, издаването на рекламни 
дипляни, брошури, филми, рекламни CD. За реализацията 
на тези дейности са привлечени средства по проекти, 
изпълнявани от Общината. Към всеки от тях се реализират 
дейности по информация и публичност, които допринасят 
и за популяризиране на добри практики.

Мярка 3: Подобряване техническата и 
информационна обезпеченост на администрацията – 
процента на изпълнение на дейностите достига 90 %. 
Немалка чест от тях са реализирани в първите години 
на изпълнение на плана, а други – изискват ежегодно 
поддържане, като например обновяването на компютърната 
и офис техника. 

В началото на периода администрацията 
разполагаше със 77 персонални компютъра. В края 
на плановия период – 138 бр. което говори за пълно 
обновяване на техниката. Вложени са над 110 000 лв. от 
които привлечените средства по Европейски фондове 
възлизат на 55 540 лв. с което финансовият индикатор е 
преизпълнен на 170%.

През 2013 г. като партньор на НСОРБ, по проект 
Е-ПОДЕМ получихме техника на обща стойност 19 000 лв.- 
1 компютър, 2 мултифункционални устройства, LCD-екран, 
широкоформатен скенер А0, киоск-терминал, софтуер 
и хардуер за ел.подпис на документи. Специфичното за 
този вид високотехнологично оборудване е бързото му 
стареене от гледна точка на функционалност. Поради 
това внимателно анализираме нуждите от обновяване и 
планираме закупуването. С такъв подход планираме и 
закупуваме и нови програмни продукти.

Към цел 2: Активизиране ролята на гражданското 
общество, ред и сигурност са разписани 3 мерки.

Първата мярка 1: Създаване и укрепване на 
партньорство на  местната власт  с неправителствените 
организации, бизнес средите и цялата местна общност, 
бележи изпълнение 90 % от планираните дейности.

 Първата дейност цели подпомагане на 
гражданското образование на децата и младежите. 
Изпълнението й се преплита тясно с изпълнението на 
планираните дейности в приоритет 2, цел 2, мярка 1. 
„Подобряване на достъпа до образование и повишаване 
на неговото качество”. Съвместно с неправителствената 
организация Общински младежки съвет и СОУ „Яворов” 
са реализирани срещи и беседи по гражданско образование 
в различни класове. Общината подпомогна и реализацията 
на младежките проекти, всеки от който наред със 
специфичните си цели спомогна за повишаване знанията 
и уменията на младежите за участие в обществения живот.
 Принципите на добро управление и самата същност на  
местната власт  я задължават да работи близо до хората и 
да създава условия те да са активни участници в процеса на 
вземане на решенията. Традиционно Общината провежда 

публични обсъждания за формирането на бюджета, 
поемането на общински дълг, значението на конкретни 
проекти; открити дискусии и обсъждания по различни 
проблеми, пресконференции. 
 Доказано, най-ефективен метод за проучване на 
обществено мнение са изнесените приемни  и приемните 
дни на ръководния екип. За улеснение на хората от селата  по 
график се провежда изнесена приемна на кмета. Приемни 
дни ежеседмично се провеждат и в общински център. За 
текущия мандат приемните дни на управленския екип  са 
разпределени със заповед на кмета на общината. Въведено 
е предварително записване с цел улесняване на гражданите 
и пестене на времето им. За периода са проведени 396 
приемни дни в гр. Стралджа с 2655 посетители и 285 
приемни в селата с  1293 в селата. Изнесените приемни 
улесняват хората, живеещи извън общинския център да 
поставят своите проблеми и въпроси. 

Мярка 2: Сигурност на обществото – Планирани 
са 3 дейности, за които отчитаме 100% изпълнение :  
Ежегодно подписваме Договори и  изпълняваме План за 
ред и сигурност  с РУП – Стралджа. Местното ръководство 
на МВР провежда Дни на отворени врати. Звеното работи в 
тясно взаимодействие с РУП-Стралджа.

Мярка 3. Повишаване прозрачността в 
работата на Общински съвет и администрацията- 
планираните дейности са изпълнени на около 100%.  
Информационният бюлетин на общината „Стралджански 
вести” се издава 2 пъти месечно и за плановият период 
е  финансиран с  25 026 лв. при планирани 30 000 лв. за 
дейността.

Уеб страницата се утвърди като предпочитан 
канал за получаване на информация и обратна връзка. 
Едно от последните й допълнения е рубриката „Профил 
на купувача” която дава подробна информация за 
предстоящите обществени поръчки. Въведена е и рубрика 
„Проекти” в която може да се намери информация за 
текущите проекти на общината. 

Увеличен е броят на публичните регистри, 
достъпни на интернет страницата. Въведени са 2 нови  
публични регистри:  Регистър на издадените от Община 
Стралджа разрешителни за ползване на повърхностни 
водни обекти и  Регистър по чл. 15 от Закона за ограничаване 
на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност. Безспорно облекчение 
за данъкоплатците е опцията „Справка за дължими данъци 

и такси”. 
През 2013  се реализира и дейност 5 „Провеждане 

на Ден на отворени врати в Общинска администрация” по 
проект в който партнираме на Общините Тунджа, Ямбол 
и Болярово, с фокус върху възможностите за туризъм и 
промотиране на възможностите за туризъм в общината.

Като извод: планираните дейности по целите 
и мерките на приоритет 4  са изпълнени на 90 %. 
Високият процент изпълнение дава основание да 
се заключи, че  процесът на планиране на дейностите 
по приоритет 4 е качествен и планираните дейности са 
допринесли за постигане на целите ОПР 2007-2013 г. 
Отчитането на дейностите по този приоритет дава  ценна 
информация, която служи за база при разписването на 
новият Общински план за развитие 2014-2020.
 В настоящия доклад интерес представляват 
тенденциите в Общински бюджет и финанси, тъй 
като дават от една страна информация за ресурсната 
обезпеченост на реализацията на плана, а от друга- как 
реализираните дейности влияят върху  финансовото 
състояние на общината. 
Анализирайки периода 2007-2013 г следва да се 
отбележи, че Финансовите ресурси на Община Стралджа 
за периода 2007-2013 г. нарастват. Икономическата криза 
повлия най-силно за намаляване  размера на общинските 
приходи през 2007 г и 2010 г.
През годините тенденциите за размера и относителния 

дял на собствените и предоставените от централния 
бюджет приходи са колебливи.
 
Предоставените приходи на общината от централния 
бюджет за периода нарастват. като това нарастване 
през годините е в по-голям размер за делегираните от 
държавата дейности.
   Общинските разходи за периода по години почти 
запазват размера си, единствено през 2007 г и през 2010 г 
техния размер намалява. Това се определя от политиката 
на общината и нейните бюджетни звена за икономично 
и ефективно използване на средствата. В няколко 
последователни години има увеличение на разходите 
за текущи ремонти и капиталови в някои функции и 
дейности, с цел подобряване на условията за ползване 
на предоставените публични услуги, като например: 
образование; разширяване номенклатурата и обхвата на 
социалните услуги и други.
На този фон привлечените средства по Европейски 
проекти възлизат на 26 167 849 лв. Средно усвоени 
средства на жител за периода 2007-2013 са 2047,40 лв. 
С този показател общината попада в групата на 26-те 
общини усвоили по над 1000 лв. на глава от населението / 
за сравнение средната стойност за страната е 379,8 лв./

Като цяло мога да направя следните изводи:

 Процесът на планиране е осъществен при изпълнение 
на законовите разпоредби и принципи, и е допринесъл 
за подобряване на капацитета за разработване на 
стратегически планови документи;

 ОбПР 2007-2014 обхваща всички сфери на 
обществения живот с достатъчен брой проекти, 
целящи подобряване качеството на живота в общината, 
включително развитие на водещият отрасъл селско 
стопанство;

 Реализацията на ОПР допринесе за реализиране на 
широка строителна програма и осезаемо подобряване 
на инфраструктурата, МТБ на училища, ЦДГ, социални 
институции и администрация.

 ОПР 2007-2013 има ясно изразен социален ефект с 
реализацията на дейностите по приоритет 2.

 Общината осигури адекватни форми за широко 
гражданско участие при формулирането на местните 
политики.

 Повишен е капацитета на администрацията за 
предоставяне на услуги, подготовка и изпълнение на 
проекти;  

 Отчита се липса на  информация за изпълнението 
на проекти в частния сектор, което не дава пълна 
представа за изпълнението на финансовата част на 
плана;

 Индикаторите за наблюдение на 
изпълнението отчитат напредъка главно като 
изпълнени и/или в процес на изпълнение 
дейности, но са малко конкретните 
индикатори като продукт и качествените 
такива. 

 За следващият планов период и необходима 
детайлно разписана система за наблюдение 
и отчитане на Общинския план за 
развитие 2014 –2020 година,  с цел по-
голяма ангажираност на заинтересованите 
страни и по-добра комуникация и 
координация на публичния сектор и 
социално-икономическите партньори  при 
изпълнението на мерките и приоритетите, 
които ще бъдат заложени в плана.  
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ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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 Èçÿâè  íà ñòðàëäæàíñêèòå  Èçÿâè  íà ñòðàëäæàíñêèòå 
ñàìîäåéöèñàìîäåéöè

Ансамбъл „Въжички” при 
читалище ”Просвета-1892” 
– Стралджа  записва в исто-
рията си един активен сезон 
за изяви. След представяне на 
новата програма по време на 
традиционния събор на на-
родното творчество „Мараш 
пее”  и участие в концерти по 
селата самодейците  продъл-
жават изявите си по събори и 
фестивали. Само преди дни  
две от групите на ансамбъла 

се завърнаха от участие в 
Странджанско-тракийския 
национален събор „Божура”. 
Посрещнати с въодушевле-
ние от множеството зрители 
танцьорите бяха поканени 
да закрият събора. На фона 
на красивите стралджански 
самодейци кметът на Средец  
Иван Жабов връчи грамотите 
на участниците и произнесе 
своето слово на благодарност.

 Ансамбъл „Въжички” ще 

блесне с носии, песни и тан-
ци и на сцената на фолклор-
ните празници  „Славееви 
нощи” в Айтос. Танцьорите 
ще бъдат част и от Детския 
фолклорен фестивал на Бо-
лярово „ Върбова свирка 
свири”. На 14 и 15 юни на 
изкуството на стралджанци 
ще се радват и присъства-
щите на  фестивала „Златна 
липа” в лесопарк „Липник”  
край  Русе.

В стралджанското  Алек-
сандрово от няколко години 
водят истинска битка със 
свободното  присъствие на 
дивеч в селото.  То не бяха 
вълци, порове, чакали, бел-
ки… Сигурно затова вече в 
района все по- трудно става 
отглеждането  на  крави, овце, 
коне, кози... Колкото повече 
оредява селото, толкова по-
вече дивото настъпва.

В борбата за прехрана по-
силния винаги побеждава. За 
да се върне отново и отново. 
И да води и други за дружи-
на.  Днес   това може да се 
определи като феномен. Факт 
е , например, че лисиците в 
малкото село Александрово  
стават  повече от хората. Тук 
виждат дивеча навсякъде и 
по всяко време. Твърди го 
км.наместник Стойко Геор-
гиев. И дава примери за това.

Преди около месец току до 
село извели на паша   стадото 
си  местни овчари. Приятният 
звън на хлопките изведнъж 
бил нарушен от видима тре-
вога сред овцете. Мъжете 
забелязали край тях да бягат 

Äèâîòî íàñòúïâà!
уплашено два чакала. Само 
след 2-3 мин.   едър вълк 
нападнал стадото, отмъкнал 
овца и пред очите на вика-
щите чобани спокойно  си 
хапнал без да се плаши от 
усилията на хората да го 
прогонят. 

Кръчмарят на селото е 
един от малцината, които 
все още се престрашават да 
отглеждат пернати в двора си. 
Къде ли не се опитвал да ги 
опази. Накрая ги затворил в 
съседната стая до собствена-
та си спалня. 21 кокошчици 
кротнали на сушинката. На 
сутринта стопанина не на-
мерил и следа от тях. Хванал 
се за главата човека. Чудил 
се какво да мисли – пор ли 
ги е отмъкнал, белка ли или 
извънземно…

Само преди дни привечер 
км.наместник се стреснал от 
кокошата врява в двора си. 
Скочил  да спасява стока-
та. Докато се появи, обаче, 

пъргавия звяр, какъвто и да 
е бил, изчезнал като дим. А 
дворът – покрит с кокоша 
перушина от битката за спа-
сяване.

Друг жител на селото, 
Христо Василев,  се изхитрил 
и научил пилетата да прес-
пиват на дървото. Зарязали 
с готовност горките коко-
шарника, където често- често 

били навестявани от онази с 
пухкавата опашка. Изкарали 
една – две нощи без приклю-
чения. На третата „нещото” 
ги отнесла и от дървото.

Кучето на дядо Тодор 
Киров  надушило посред бял 
ден похождението на друга 
лисица.  Погнал я домашния 
верен пазач, само че звярът 
смел – обърнал се, заха-

пал кучето и то скимтейки  
уплашено побързало да се 
завре в колибата. От тогава 
подуши-не подуши лисица, 
стои си кротко и дава свобо-
да на умната да дерибейства 
както си знае. Докато свършат 
пилците!

В съседния двор стопани-
на също имал надежди, че 
кучето ще опази кокошките. 
Пуснал го свободно да има 
поле за действие. Така и 
станало. Варди псето, но 
…изяжда всичките яйца на 
кокошките.

- Живеем като в зооло-
гическа градина – жалва 
се Стойко Георгиев,според 
който развъдник на дивеча 
е мястото на големия пожар 
в селото преди време – 100-
тина останаха възрастните 
жители, безсилни сме пред 
настъпващата природа. Не 
стига, че плевели завзеха за-
пустелите дворове, ами сега 
дивото се разхожда като у 

дома си сред нас, а питомно 
просто не остана!  

Сега най-търсената стока 
от александровци са пират-
ките. Един от друг възраст-
ните хора се самонавиват, 
че като гърмят  ще уплашат 
дивеча. Не помага това да 
ограждат  домашните птици 
с висока мрежа. Има свиде-
тели как лисицата прескача 
ограда от метър и двайсет. 
Не им дава сърце в клетки 
да ги ограничат. 

-Уж искаме щастливи 
да са и нашите кокошки!- 
пояснява  разтревожения 
км.наместник - Само че 
и лисицата държи да се 
наслаждава на щастливи 
пернати! Глада, глада обърка 
и природата! Промениха се 
животните, реагират нео-
чаквано за нас, хората! Ще 
речете нямаме ли ловци? 
Имаме, но не могат да гър-
мят!..Дайте съвет, бе хора! 
Как да се справим? До някой 
време лисици и вълци  нас 
ще почнат да давят!

Надя Жечева


