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1.СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ  АБРЕВИАТУРИ И СЪКРАЩЕНИЯ 

 
АИК 
АНКПР 

 
Адаптация към изменение на климата.  
Актуализация на националната концепция за пространствено развитие 

БВП  Брутен вътрешен продукт. 
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници. 
В и К Водоснабдяване и канализация. 
ВОМР Водено от обществото местно развитие. 
ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 
ДБТ  Дирекция „Бюро по труда“. 
ДВ Държавен вестник. 
ДГС Държавно горско стопанство. 

ДЛС Държавно ловно стопанство. 
ДМА Дълготрайни материални активи. 
ДСП Домашен социален патронаж. 
ЕВРОСТАТ Европейска статистическа служба. 
ЕК, EС, Европейска комисия, Европейски съюз. 
ЕСФ Европейски социален фонд. 
ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове. 
ЗГ , ЗЗ , ЗТ  Закон за горите, Защитена зона, Защитена територия.  
ЗМСМА Закон за местно самоуправление и местната администрация.  
ЗООС Закон за опазване на околната среда. 
ЗРР Закон за регионалното развитие. 
ЗТСУ Закон за териториално и селищно устройство. 
ЗУТ Закон за устройство на територия. 
ИКТ 
ИПГВР 

Информационни и комуникационни технологии. 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие  

МЗХ Министерство на земеделието и храните. 
МСП Малки и средни предприятия. 
МОСВ Министерство на околната среда и водите. 
МИГ Местна инициативна група. 
МРРБ  Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  
МУ  Методически указания за разработване на стратегически документи.  
НЕМ 
НПДЕВИ 

Национална екологична мрежа. 
Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници. 

НПО Неправителствена организация. 
НПРР Национален план за регионално развитие. 
НСИ Национален статистически институт. 
НСРР Национална стратегия регионално развитие. 
ОВОС Оценка за въздействието върху околната среда.  

 

ОП Оперативна програма. 



 

стр 6 от 163
 

ОПХ Оперативна програма храна. 
ОПР Общински план за развитие.  
ОбС Общински съвет. 
ОСР Областен съвет за развитие. 
ОСтР 
ОУП 
ПАНФ 

Областна стратегия за развитие. 
Общ устройствен план. 
Предприемаческа активност в начална фаза. 

ПРОПР  Програма за реализация на общинския план за развитие.  
ПМС Постановление на министерския съвет. 
ПП Природен парк. 
ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж”. 
ОУП Общински устройствен план. 
ОПРЧР  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  
ПРСР  Програма за развитие на селските райони.  
ПУДООС Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда.  
ПУ План за управление. 
ПЧП Публично-частно партньорство. 
ПИРО План за интегрирано развитие на общините. 
РИОСВ  Регионална инспекция за околна среда и води.  
РПР Регионален план за развитие. 
РСР Регионален съвет за развитие.  
РЦВ Район за целенасочено въздействие. 
СО Селищно образование. 
СП Стратегически приоритети. 
ТСБ Териториално статистическо бюро. 
ТСУ Териториално и селищно устройство.  
УДО Управление на дейностите с отпадъци. 
УО Управляващ орган. 
SWOT Силни страни, слаби страни, възможности, заплахи (анализ).  
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2.ВЪВЕДЕНИЕ 

Планът за интегрирано развитие на община Стралджа интерпретира и конкретизира 
общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, за 
да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, 
икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към 
устойчивото развитие на общината. Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община 
Стралджа е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и 
интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО на 
Стралджа е оперативен документ, обединяващ целите и на-чините за тяхното постигане, при 
задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на 
Югоизточен район 2021-2027 и действащите устройствени планове. 

Планът  за интегрирано развитие е част от системата от стратегически документи, 
интегриращи регионалното и пространственото развитие и служат за определяне на 
проблемите, нуждите и потенциалите за развитие на общините и териториите им, които се 
взимат предвид при разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти 
и финансови инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз. 
В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и 
градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и 
приоритетите за регионално и местно развитие.  

Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната 
териториална стратегия за развитие на региона и се разработва за срок от 7 (седем) години. 
      ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за 
прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа 
на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

Планът за интегрирано развитие (ПИР) на Община Стралджа 2021-2027 г. включва:  
1) целите, мястото и ролята на Плана за интегрирано развитие в цялостната система от 

документи за стратегическо планиране на регионалното развитие;  
2) законовите норми, подхода и принципите, на които се основава документът;  
3) очакваните резултати от приемането на документа и използването му за целите на 

стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво.  
4) Методиката на разработката - използвания при изготвянето на ПИРО подход и описание на 

извършените изследвания, източниците на данни и информация.  
Съгласно Методическите указания на МРРБ от март 2020 г., същинската (експертна) част 

на Плана за интегрирано развитие на Община Стралджа  2021 – 2027 е разработен по следната 
структура:  

 Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 
състояние, нуждите и потенциали за развитие на територията на Община Стралджа;  

Част II. Цели и приоритети за развитие за периода 2021 – 2027 г.;  
Част III.Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ОПР, при спазване на 
принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;  

Част IV. Oпределяне на приоритетните зони на въздействие;  
Част V. Програма за реализация на Плана и описание на интегрирания подход;  
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Част VI. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;  

Част VII. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИР на Община 
Стралджа;  

 
Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност. 

Аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата му част, а де-
финираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 
практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на 
интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични 
политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни секторни дейности за 
въздействие представлява компонент на съобразеното с конкретното място разработва-не на 
политика. Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната среда и 
множество социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на иконо-мическото 
развитие. Разработването на общи приоритети за тези сфери не е лесно, тъй като всяка има 
своите собствени цели, приоритети и бюджети. Въпреки това, при интегрирания подход за 
развитие трябва да се определи, как тези институционално отделни елементи си въздействат 
взаимно. Принципът на интегрирания подход следва да бъде водещ при разра-ботването на 
стратегическия документ и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка част от неговата 
структура. 

В заключението на плана се посочват основните препоръки за неговото ефективно 
изпълнение през програмния период.  

Планът за интегрирано развитие на Община Стралджа за периода 2021-2027  се отличава 
от ОПР за периода 2014-2020 по следните характеристики: 
 Единен стратегически документ за цялата територия на общината;  
 Интегриран подход за развитие не само на ниво общински център;  
 Определяне на зони за въздействие, с възможни инвестиции на цялата територия  
 Съобразяване със спецификите и потенциала на територията, а не с администра-тивните й 

граници;  
 Акцент върху принципа на партньорство и подхода „отдолу-нагоре“. 

3. УВОД 
Планът за интегрирано развитие (ПИР) на Общината, съгласно измененията и 

допълненията на Закона за регионалното развитие от месец  март 2020 г. е част от общата 
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със 
законодателните разпоредби и в рамките на регионалната политика на България. Съгласно тази 
политика: 

1. ПИР на Община Стралджа, област Ямбол, за периода 2021-2027 г., определя съгласно 
подхода „отгоре – надолу“ средносрочните цели и приоритети за развитието на Общината в 
съответствие със стратегическите документи за развитие на нива „Национална стратегия за 
регионално развитие“ и „Регионална стратегия за развитие на ЮИР“, валидни за програмния 
период 2021 – 2027 г.  

ПИРО на общината е стратегически средносрочен документ, който има за цел 
постигането на устойчиво социално-икономическо развитие по смисъла на „Устойчиво 
развитие на регионите“ на база на местните потенциали и сравнителни предимства на 
Природния, Материалния и Социалния капитал на територията.  

2. За целта, ПИРО предлага устойчиви решения за обвързване в едно цяло както на 
усилията на местната администрация, така и тези на местната общност в техния общ стремеж 
за постигане на устойчиво социално–икономическо добруване на населението при спазване на 
ограничителните условия за опазване и поддържане на природната среда в Община Стралджа.  
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3. ПИРО Стралджа 2021 – 2027 е разработен в съответствие с Методическите указания за 
разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-
2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2. В този смисъл разработката е в 
съответствие и хармонизация с принципите на регионалната и кохезионната политика на ЕС, 
като отчита препоръките на основните стратегически и планови документи на национално и 
регионално ниво на България.  

При разработването на ПИРО за Община Стралджа  2021-2027 е възприет подходът за 
осигуряване на вътрешна (органична) връзка не само със стратегическите документи за 
регионално развитие на по-високите нива, но и на продължаващо влияние между досе-гашни 
разработки на местно ниво и ПИР за новия програмен период на местно развитие.   

Промените в стратегическата рамка за периода 2021-2027 г. са заложени както в 
общностни европейски, така и в национални програмни документи, в т.ч.:  

 Стратегията „Европа 2027” въвежда запомняща се формула за развитие през след -ващия 
планов период с еднозначни цели с количествени измерители.  

 Споразумение за партньорство на Република България;  
 Споразумението за партньорство 2021-2027 г., заедно с оперативните програми са 

стратегически документи, които задават приоритетите и целите за програмния период.  
 Национална програма за развитие „България 2027”  
 Националната програма за развитие: България 2027 (НПР БГ2027) е водещият стра-

тегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие 
на страната до 2027 г. 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.  
 Националната стратегия за регионално развитие е основният документ, който определя 

стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво 
развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешно-регионалните и 
междурегионалните различия/неравенства в контекста на общо-европейската политика 
за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

 ПИР на общината интерпретира и отразява приоритетите на Националната стратегия за 
регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното и местното 
развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта, инфра-
структурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване.  

 Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.  
 Националната концепция за пространствено развитие дава насоките за устройство, 

управление и опазване на националната територия и акватория, като едновременно с 
това създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на 
секторните политики. Тази концепция се конкретизира на територията на община 
Стралджа, чрез Общия устройствен план на общината (ОУПО). 

 Регионална стратегия за развитие на Югоизточен район 2021-2027 г.  
 В Регионалната стратегия за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и 

приоритети за развитие на областите и общините в териториалния обхват на региона. В 
плана за интегрирано развитие на община се осъществява връзката между регионалния 
и местния стратегически контекст за развитие, чрез подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-
надолу”. 

Демаркация с Общия устройствен план на общината (ОУП): 
 Докато ОУП се разработва в съответствие със Закона за устройство на територията, 

правната база за разработването на ПИРО е Законът за регионалното развитие. 
 Докато ОУП е документ с дългосрочна визия за развитие от 15-20 години напред, ПИРО 

е средносрочен планов документ с хоризонт от 7 години. 
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 ОУП определя преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните 
структурни части на териториите, обхванати от плана, а ПИРО следва да бъде разработен 
като стратегически и програмен документ, който определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво развитие на общината (и нейния център) и връзките й с други 
общини, в съответствие с другите документи за планиране на регионалното развитие, 
като съдържат конкретни параметри за развитието на територията и планират ресурсната 
обезпеченост на изпълнението. 

 ЧАСТ I. 
4. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО 
СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА 

Концепция за устойчиво социално-икономическо и екологично развитие на 
териториите  

Понятието „устойчиво развитие на териториите“ (регионите) се използва обикновено за 
описване на социално-икономическото развитие на извънградските области, които се намират 
в неизгодно от гледна точка на конкурентоспособност положение по отношение на територия, 
услуги, знания и възможности. В селските райони, една дейност - земеделската е един от 
основните фактори за развитие, но неземеделските елементи постепенно при-добиват все по-
голямо значение. За да се осигури устойчиво развитие, чрез конкретни оперативни програми се 
осъществява структурна интервенция в подкрепа на земеделския бизнес, социалните общности 
и опазването на околната природна среда.  

Ключови думи за трите вида капитал в контекста на устойчивото развитие на селските 
райони са посочени по-долу:  

1) природен капитал - Природният капитал включва природните ресурси (земя, вода, 
въздух). Изискването за устойчивост на този вид капитал означава да се опазват 
екосистемите, така че жизнената среда на идните поколения да не се влошава. 
2) материален капитал - Материалният капитал включва материално-техническата и 
информационна база на икономиката като: инфраструктура; машини, съоръжения и сгради; 
форми на интелектуална собственост в бизнеса и др. 
3) социален капитал - Социалният капитал се състои от човешкия капитал (хората с техните 
знания, умения и потребности), от формите на обединяване на общностите със социалните 
ценности и институции, от културните и морални ценности на хората. 

 
 4.1. Обща характеристика/профил на територията на Община Стралджа. 
4.1.1. Местоположение. 

Община Стралджа е част от област Ямбол, която е част от Югоизточния район от ниво 2 
на страната. В географски аспект тя се намира в източната част на Горнотракийската низина, в 
Тунджанската хълмиста подобласт. Общината обхваща североизточната част на област Ямбол 
и граничи с общините Тунджа, Елхово, Болярово (от област Ямбол), Сливен, Котел (от област 
Сливен), Сунгурларе, Карнобат и Средец (от област Бургас). 

Общинският административен център град Стралджа отстои на 20 км североизточно от 
областния център гр. Ямбол и на 80 км западно от черноморското пристанище  - Бургас (важен 
център от транспортната система на страната, през който преминава голяма част от вноса и 
износа ни; най-значимото българско международно морско пристанище, осъществяващо над 
50% от товарооборота на морските пристанища в България). 

Общината обхваща територия от 676.285 кв. км – 20.2% от територията на област Ямбол. 
Тя е трета по големина от общо 5 общини в рамките на областта (след общини: Тунджа – 
1218.882 кв.км и Елхово – 701.703 кв. км).  

Община Стралджа включва следните населени места: град Стралджа и селата 
Александрово, Атолово, Богорово, Воденичане, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, 
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Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, 
Първенец, Саранско, Тамарино, Чардa. 
4.1.2 Релеф  

Общината попада в основната младонагъната морфоструктура на Балканидите, която в 
югоизточната си част обхваща територия от Странджа. Тя се характеризира с ридове, 
ограничени от дълбоко всечени между тях речни долини. 

Най-северните части граничат с южните части на Стара планина, а най-южните с веригата 
от ниски хълмове в Тунджанско - Странджанската подобласт - Бакаджиците, както и със 
северозападните разклонения на Странджа планина. Обхвата на общината е в рамките на 
значително разнообразен релеф от равнинен и хълмист към полупланински, с надморска 
височина от 140 м. /с. Атолово/ до 220 м. /с. Александрово/. Средната надморска височина е 
205,3 метра. Равнинният релеф се изразява чрез Стралджанското поле, хълмистия чрез 
склоновете на Бакаджаците, а полупланинския е в рамките на Странджа планина. 

От характеристиката на релефа на община Стралджа могат да се направят няколко извода. 
В равнинната си част, с по-нисък наклон има добри предпоставки за развитие на земеделие и 
друг вид стопански дейности. Също така равнинния характер способства за по-доброто 
използване на земята, отнасящо се до изграждане и подобряване на елементите на техническата 
инфраструктура.   
4.1.3 Климат 

По своите климатични фактори, районът на община Стралджа принадлежи към 
климатичния район на Източна България от Преходно-континенталната климатична подобласт 
на Европейско-континенталната климатична област.На територията му се преплитат няколко 
климатични влияния, като с най-голяма сила е това на преходно-континенталният климат, 
характерен за Горнотракийската низина. В по-слаба степен е влиянието на Черно море и 
Средиземноморието. 

Районът се характеризира с добра за България годишна продължителност на слънчевото 
греене при нормална продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 
10ºС.  

 Облачността е един от главните компоненти на климата. Максимума й е  през зимните 
месеци , което намалява притока на топлина към земната повърхност в този район с около 70%. 

Районът се характеризира със сравнително мека зима, като средномесечните януарски 
температури са 0,2ºС и горещо лято със средномесечна температура за м.юли - 23.2ºС. Средната 
годишна максимална температура е 17,9ºС, а средната годишна минимална - 6,4ºС. 
Средногодишната месечна температура е 12.0ºС. 

Пролетта настъпва рано - края на февруари, началото на март, със средна температура 
задържаща се над 0,5ºС (средни минимални и максимални температури за април + 5,1ºС + 
17,9ºС). Есента е сравнително по-топла. Първите есенни мразове са към края на октомври или в 
началото на ноември. Средните минимални и максимални температури за ноември са + 3,7ºС 
±12,4ºС. 

Средната начална дата с трайно задържане на температурата над 10oС е началото на 
м.април, което благоприятства вегетацията на културите.  

Същевременно региона се характеризира с поява на късни пролетни мразове, които в една 
или друга степен могат до компрометират реколтата. Последният пролетен мраз е около средата 
на м. април, като най-късно до началото на м.май за северните части на района. Лятото е 
относително горещо и носи белезите на континенталният климат. Средната юлска температура 
за района е 23oС. Абсолютната максимална температура е 44,4°С, а средната от максималните 
в порядъка на 38-40°С. 

Есента е продължителна и често топла, като средната температура над 10oС се задържа 
трайно.Първият есенен мраз е към края на м. октомври. 
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Тези агроклиматични показатели благоприятстват отглеждането на зеленчукови култури 
и трайни насаждения - лозя и овошки. 

Типична за този район е ниска честота на мъгливото време ,особено  през зимата. 
Един от основните климатични фактори е рижимът на валежите. Районът се 

характеризира със сравнително ниско количество на валежите. Годишният ход на валежите е с 
минимум през зимата , средни през пролетта и с максимум през лятото. Районът се отличава с 
по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 541 мм (за страната годишните 
валежи са 650 мм). 

Относителната влажност на въздуха варира през годината. Валежите са разпределени 
неравномерно през годината. Средногодишната сума на валежите е между 530мм и 700мм в 
зависимост от местната орография и от експозицията на склоновете. 

През последните години по отношение на валежите картината е много неблагоприятна. 
Почти през всички месеци те са по-малко от нормата, като най-сухи са били летните месеци. 
След временно подобряване на условията за валежи (декември и януари) през лятото отново 
настъпва относително засушаване.  През вегетационния период на повечето култури 
овлажнeнието на почвата е недостатъчно, тъй като минимума на валежите през летните месеци 
съвпада с повишената изпаряемост през същия период. Поради тези причини много от 
културите се нуждаят от изкуствено напояване. Това следва да се има предвид при оценката на 
условията на пригодност за развитие на полските култури и на възможностите за реализиране 
на тяхната максимална продуктивност. 

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на 
атмосферните примеси, е скоростта на вятъра и честотата на случаите на "тихо" време и със 
скорост под 1 m/s. Районът се намира в област с ниска - 30% повторяемост на тихо време и вятър 
под 1 m/s. Това са добри условия за разсейване на атмосферните замърсители за България. 

През цялата година преобладава вятърът, духащ от североизточната четвърт на хоризонта. 
Най-голяма е скоростта му през зимните месеци.  

В заключение може да се каже, че климата в   Община Стралджа се характеризира с 
изразени вертикални разлики, като стойностите на отделните климатични елементи са различни 
за ниските, средните и високите части на общината.  

Данни за температурата на въздуха и за количеството на валежите са представени  в 
Таблицата 1. 

 
Таблица № 1 

  Месец Сезон  
Станц

ия  
н.м.в. 

Елемент I II III V V VI
VI
I 

VI
 I

IX X XI
X
II 

З П Л Е год

Ямбол 

ср. t0. ≥ 
0.
2 

2.
5 

5.
6 

11.
3 

16
.4 

20
.3 

23.
2 

22.
6 

18.
5 

13.
0 

7.
8 

2.
8 

1.
8 

11.
1 

22.
0 

13.
1 

12.
0 

ср. max. 
t0  ≥ 

4.
3 

7. 
11
.1 

17.
9 

2
 .
8 

26
.8 

29.
9 

29.
9 

25.
9 

19.
6 

12
.4 

6.
8 

6.
0 

17.
3 

28.
9 

19.
3 

17.
9 

ср. min 
t0   ≥ 

-
3.
5 

-
1.
9 

0.
5 

5.1
10
.0 

13
.6 

15.
6 

15.
2 

11.
7 

7.2
3.
7 

-
0.
8 

-
2.
1 

5.2 
14.
8 

7.5 6.4

кол. вале
жи ≥ 

37 
3
5 

29 46 63 66 52 35 35 40 54
4
9 

12
1 

13
8 

15
3 

12
9 

541

Източник: „Климатичен справочникна РБългария“ 
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4.1.4. Хидроложки анализ  
В община Стралджа по-големите реки са р. Мочурица и р. Мараш, която се влива в р. 

Мочурица. Река Мочурица е с водосборна площ 1278 км2 и дължина 86 км и е главен приток на 
р. Тунджа. Извира от южните склонове на Спидовска планина, западно от с. Ново село. Реката 
има ниски брегове, слаб наклон и тече бавно, като често се разлива. Коритото й е гъсто обрасло 
с висока водна растителност.  

На територията на община Стралджа на р. Мочурица и р. Мараш няма пунктове за 
контролен и оперативен мониторинг. За мониторинг по биологични елементи за качество са 
определени 5 пункта в с. Маленово, с. Воденичане, с. Чарда, преди с. Лозенец и след с. Лозенец. 

Основни замърсители на повърхностните води са битово-фекалните и отпадъчните води 
от животновъдството и промишлените отпадъчни води.  

На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за битови отпадъчни 
води /ПСОВ/. Заустването става директно в открити водоеми, най-вече в реките Мараш и 
Мочурица. Град Стралджа и с. Зимница са най-големите източници на отпадъчни води - 
промишлени и битови. Канализацията на гр. Стралджа не е изградена докрай. Същото е 
положението и в с. Зимница - отпадъчните води се заустват в дере в непосредствена близост до 
жилищните квартали. В река Мочурица е заустена и градската канализация на гр. Карнобат, 
който също няма ПСОВ. След 2002 година почти ежегодно през летните месеци се констатират 
отравяния на ихтиофауната в р. Мочурица. Със заповед № РД – 970 от 28.07.2003 г. на МОСВ 
р. Мочурица от изворите до вливането й в р. Тунджа е определена за чувствителна зона. 

По данни на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ от май 2014 година 
основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения, са свързани с 
органично замърсяване – БПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, 
общ фосфор.  Заключението е, че силното органично замърсяване е причинено от 
непречиситени битови отпадъчни и промишлени води, което се предизвиква от отпадъчните 
води на гр. Карнобат и населените места след него. 

На територията на общината се намират няколко находища на минерални води – в 
землището на гр. Стралджа, в с. Лозенец и землището му и в с. Правдино. Министърът на 
Министерството на околната среда и водите със свое Решение № 57 / 16.02.2011г.  предостави 
безвъзмездно за управление и ползване от община Стралджа за 25–годишен срок находище на 
минерални води „Стралджа”, гр. Стралджа с водовземни съоръжения Сондаж № Я-2, Сондаж 
№ Я-12, Сондаж № Я-50 и Сондаж № Р-1х. Находището е № 86 от Приложение № 2 към чл. 14, 
т. 2 от Закона за водите. За сондажите е изготвен доклад за оценка на ресурсите, които са 
утвърдени със Заповед № РД – 974 / 27.12.2013г. на Министъра на МОСВ. За Сондаж № Р-1х е 
издадено разрешително на Община Стралджа за водовземане от минерална вода с цел 
„Използване на геотермалната енергия на водата за отопление на обществени сгради”. 

 
Таблица № 2 - Експлоатационни ресурси на сондажите от находище "Стралджа" 

сондаж Кота терен, м. Q екс, л/с Кота ДВНдоп, м. Температура, 0С 
Я - 2 148,93 1,14 148,93 40,20 
Я - 12 145,64 0,33 146,74 59,20 
Р – 1хг 144,46 5,64 147,1 79,00 
Я - 50 145,21 0,50 145,71 61,00 

  7,61   
Източник: Община Стралджа 
 

Язовири 
На  територията на община Стралджа са разположени 48 бр.  язовири. 
 
Таблица  №3 
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№ Населено място Площ, дка Идентификатор Концесия/Наем/Състояние 

1 с. Иречеково 96,7 32771.420.104 Концесия 

2 с. Люлин 72,6 44666.15.14 Концесия 

3 с. Каменец  3 35794.23.19 Концесия 

4 с. Чарда 178 80220.15.175 Концесия 

5 с. Поляна 87,4 57409.28.246 Концесия 

6 с. Първенец 190 59046.43.121 Наем 

7 с. Александрово 30.545 00343.145.3 Скъсана язовирна стена 

8 с. Недялско 34,255 51384.109.255 Наем 

9 с. Тамарино  3,881 72076.10.142 Наем 

10 с. Богорово 136,846 04786.22.177 Наем 

11 с. Богорово 8,459 04786.17.137 Няма наемател 

12 с. Богорово 7,958 04786.17.163 Наем 

13 с. Леярово 81,5 43615.40.26 Наем 

14 с. Тамарино 124,096 72076.8.178 Наем 

15 с. Джинот 43 20804.140.114 Наем 

16 с. Недялско 32,5 51384.32.268 Наем 

17 с. Недялско 9,652 51384.30.330 Наем 

18 с. Войника 140,63 11908.61.136 Наем 

19 с. Недялско 80 51384.51.270 Наем 

20 с. Правдино 5,5 58003.14.1108 Наем 

21 с. Правдино 10 58003.15.187 Наем 

22 с. Алексан рово 0,938 00343.89.185 Без наемател 

23 с. Недялско - 51384.23.261 Скъсана язовирна стена 

24 с. Палаузово 119 55244.180.213 Скъсана язовирна стена 

25 с. Палаузово 15 55244.180.149 Наем 

26 с. Поляна 219 57409.24.268 Наем 

27 с. Иричеково 59 32771.200.264 Наем 

28 с. Правдино 89 58003.10.108 Наем 

29 с. Недялско 15 51384.30.63 Наем 

30 с. Правдино 4,3 58003.20.530 Наем 

31 с. Първенец 3,6 59046.33.336 Наем 

32 с. Първенец 2,5 59046.33.104 Наем 
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33 с. Джинот 5,5 20804.70.219 Скъсана язовирна стена 

34 с. Джинот 16 20804.140.115 Скъсана язовирна стена 

35 с. Войника 57 11908.59.6 Наем 

36 с. Войника - 11908.39.146 Скъсана язовирна стена 

37 с. Иричеково 59 32771.250.172 Наем 

38 с. Джинот 14 20804.70.149 Наем 

39 с. Джинот 101,5 20804.110.208 Наем 

40 с. Недялско 11,443 51384.20.191 Наем 

41 с. Джинот 21,979 20804.70.156 Наем 

42 с. Зимница 6,440 30898.35.75 Наем 

43 с. Поляна 7,358 57409.43.292 Наем 

44 с. Недялско 55,283 51384.62.247 Предаден на ДПУСЯ 

45 с. Каменец 34534 35794.37.112 Предаден на ДПУСЯ 

46 с. Иричеково 59,618 32771.430.104 Предаден на ДПУСЯ 

47 с. Маленово 43,7 46303.290.204 Предаден на ДПУСЯ 

48 с. Люлин 26 44666.56.82 Предаден на ДПУСЯ 

 
Язовирите в Община Стралджа са разположени в равнинен терен по поречието на дерета 

и малки реки чрез които става тяхното подхранване, както и от валежи и снеготопене. Язовирите 
са предназначени за напояване и рибовъдство, оказват благоприятно влияние върху околната 
среда в района. Язовирните стени  отстоят на значително голямо разстояние от населените места 
и стратегически важна инфраструктура. Това ги класифицира с ниска степен на потенциална 
опасност. 
От намиращите се 48 бр. язовири на територията на общината, 5 броя от тях са предадени  на 
Държавно предприятие ,,Управление и стопанисване на язовири’’на основание чл. 139а, ал.6 
във връзка с чл. 19б, ал.3 от Закона за водите, в изпълнение на договор за дарение с дата 
31.10.2019 г. Това са: Язовир "Иречеково" с идентификатор 32771.430.104, находящ се в 
землището на с.Иречеково; Язовир "Люлин" с идентификатор 44666.56.82 находящ се в 
землището на с. Люлин;Язовир "Каменец" с идентификатор 35794.37.112, находящ се в 
землището на с. Каменец;Язовир "Недялско"  с идентификатор 51384.62.247, находящ се в 
землището на с.Недялско и Язовир "Маленово с идентификатор 46303.290.204 находящ се в 
землището на с.Маленово 

В района и територията на язовирите попадащи в обхвата на Община Стралджа няма 
обявени резервати и няма обявени места включени в Националната екологична мрежа, 
включително и тези по НАТУРА 2000. 

Една част от язовирите са в задоволително техническо състояние с изправни стени, 
преливници и основни изпускатели, предвид дългите години на експлоатация. Има и такива 
язовирни стени и съоръженията към тях /приливник и основен изпускател/ които се нуждаят от 
частичен ремонт на съоръженията , както и такива които се нуждаят от основен ремонт. 
Язовирни стени нуждаещи се от основен ремонт са тези които са скъсани и прорязани до основи. 

От намиращите се на територията на общината язовири, шест от тях са класифицирани 
първа степен на потенциална опасност, което е и потенциална  опасност за жителите в 
населените места, където са разположени язовирите. 
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Това са 4 броя язовири общинска собственост и два броя язовири Държавна собственост , 
стопанисвани от ДПУСЯ: 
Язовири общинска собственост: 
 Язовир "Каменец" с идентификатор 35794.23.19, находящ се в землището на с. Каменец  
 Язовир "Тамарино - 1" с идентификатор 72076.8.178, находящ се в землището на  с. 

Тамарино  
 
 Язовир "Тамарино - 2" с идентификатор 72076.10.142, находящ се в землището на 

с.Тамарино  
 Язовир "Недялско" с идентификатор 51384.109.255, находящ се в землището на с.Недялско 
 
Язовири, стопанисвани от ДПУСЯ: 
 Язовир "Каменец" с идентификатор 35794.37.112, находящ се в землището на с. Каменец 
 Язовир "Недялско" с идентификатор 51384.62.247, находящ се в землището на с.Недялско 
За поддръжка на техническото състояние на язовирите се изисква голям финансов ресурс, който 

е непосилно да се осигури само от местния бюджет, което налага търсенето и на други 
източници на финансиране. 

4.1.5. Геоложки строеж 
Община Стралджа попада в две отточни области - Егейска отточна област и Черноморска 

отточна област.  
По отношение на геоложкия /литолого-стратиграфски/ строеж на територията на община 

Стралджа са се образували неогенски континентални наслаги сформирани по време на 
геоложкия период на неогена. 

От геоложкия период на кватернера се срещат алувиално-пролувиално-делувиални 
наслаги. Най-голяма част е обхваната от седиментно-вулканогенните скали, възникнали по 
времето на късната креда. 

Сливенско-Стралджанският район, в тектонско отношение, принадлежи към 
Стралджанския моноклинален грабен. В него се обособяват две части – Сливенска-западна, 
която го отделя с прагово скално издигане от Стралджанската, която от своя страна на изток се 
отделя с един рид от Сунгурларе-Карнобатската низина. 

Стралджанската част е изградена от слабо водоносни неогенски отложения. Неоценските 
(илиоценски) седименти са представени от глини с прослойки от пясъци, на места споени с 
пясъчници, а в основата има и конгломерати. Водоносни в илиоцена са пясъчните пластове, в 
които водата е главно напорна. Кватернерните алувиални и пролувиални отложения са 
представени от разнозърнести чакъли с пясъчно-гравиен запълнител и грубокластични 
материали с глинест и глинесто-пясъчен запълнител. 
4.1.6. Полезни изкопаеми 

На територията на община Стралджа са разположени следните кариери: 
 Находище „Конак Тарла“ в землището на гр. Стралджа, с площ 105 503 дка – добив 

на подземни богатства – строителни материали /глини/, държавна концесия; 
 Находище „Кояджика“ в землището на с. Палаузово, с площ 203 694 м2 – добив на 

подземни богатства – строителни материали /трахити/, държавна концесия; 
 Находище „Каменец“ в землището на с. Каменец, с площ 0,568 км2, - добив на 

подземни богатства – строителни материали /мрамори и мраморизирани варовици/, 
държавна концесия; 

 Находище „Иречеково“ в землището на с. Иречеково, с площ 413 дка – добив на 
подземни богатства – строителни материали / трахибазалти/, държавна концесия; 

 Общинска концесия за добив на строителни материали / варовици за добив на 
негасена вар /, с площ 118 651 м2, в землището на с. Каменец. 

4.1.7. Почви 
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Горските почви на територията на Община Стралджа са представени от следните типове 
и подтипове: излужени смолници; типични канелени горски; канелени подзолисти 
(псевдоподзолисти )- глеевидни и неглеевидни;  ливадно-канелени; ливадни смолници; 
алувиални и алувиално ливадни, делувиални и делувиално-ливадни;  излужени канелени 
горски. 

Почвите на община Стралджа  се отнасят към четири   основни ордера – Ордер А, В, С и 
F и  ордер Н – антропогенни почви. 

Наносни почви (алувиални, алувиално-ливадни) (Fluvisols) Ордер А 
Това са млади почви, които се образуват от съвременните речни наноси.   Поради 

периодичното отлагане на нови материали наносните почви имат само един слабо или по-добре 
изразен хумусен хоризонт, под който в дълбочина се редуват различни по песъчливост и 
химичен състав пластове наслоявания на речните наноси. 

Смолници (Vertisols) - Ордер В. 
Това са тъмно до черно оцветени глинести почви с добре изразен уплътнен (вертичен) 

хоризонт. При суша те силно се напукват и образуват широки (над 1 cm) и дълбоки (до 50 
cm) пукнатини. По-съществените особености на смолниците са  високото съдържание на 
глина – над 60 %; много мощен хумусен хоризонт – 60-80 cm и повече; наличие на 
троховидно-зърнеста структура в най-горната част на хумусния хоризонт и на силно плътнен 
(вертичен) хоризонт по-долу; значително съдържание на карбонати във вид на белоочки. 

Смолниците са сравнително стари почви. В началото на своето развитие те са преминали 
през хидроморфен стадий, придружен с развитие на буйна тревна растителност. След дрениране 
на първичните почви, върху тях се развива и горска растителност. Срещат се и разредени дъбови 
горички, храсти от драка, дива круша, бряст и др. Във връзка с присъствието на карботнати, на 
гипс и на различно влияние на подпочвените води смолниците у нас се подразделят на четири 
подтипа: богати, карбонатни, ливадни и гипсови. 
          Канелени почви (Chromic cambisols) – Ордер С 

У нас те са известни като почви на сухите гори и храсталаци, разпространени предимно 
в Южна България. Естествената растителност на канелените почви е от нискостъблени гори 
и храсталаци, редини и пасища. Доминират съобществата на косматия дъб, благуна, пърнара, 
някои средиземноморски видове. Често срещани са разредените гори от източен габър, драка, 
смрадлика и тревни съобщества от кафтарика.  

Ордер F включва почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и органична материя 
в подповърхностните хоризонти – типовете лесивирани почви и планосоли. 
Лесивирани почви (Luvisols)- Към тях се отнасят почвите, които имат илувиален глинест Вt 
хоризонт, формиран следствие на акумулацията на глина и ил, механично изнесени от 
повърхностния хоризонт. Лесивираните почви са широко разпространени в България. Те 
заемат обширни площи в хълмистите и нископланинските територии на Дунавската 
(Мизийската) хълмиста равнина, Предбалкана, Южна и Средна България. Лесивираните 
почви се намират в условията на добър дренаж и интензивно селскостопанско използване със 
забележимо негативно антропогенно въздействие, проявено преди всичко в интензивната им 
ерозия.  

Планосоли (Planosols)-Към този почвен тип се отнасят старите псевдоподзолисти 
светлосиви горски почви; оподзолени канелени горски; канелено-псевдоподзолисти почви. 
Тези почви са бедни на азот и фосфор. Физичните, физикомеханичните и химичните свойства 
на тези почви характеризират най-ниското за  България  естествено плодородие, поради което 
с успех могат да се отглеждат само непретенциозни култури,  като овес, ръж, тритикале, 
ориенталски тютюн и др. 

Антропогенни почви (Antrosols) Ордер H. 
Тези почви са образувани при решаващото влияние на производствената дейност на 

човека независимо от това дали измененията са положителни или отрицателни. 
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Антропогенизацията, от своя страна, се изразява главно в ликвидирането на естествената 
растителност и усвояване на земите за земеделие. По механичен състав, почвите на 
територията  на община  Стралджа са предимно  глинести. 

Община  Стралджа  попада в списъка на общините, чиито земи са застрашени от водна 
ерозия и дефлация (Приложение 4 към чл.14, ал.1 от Наредба № 11/2009г. за условията и реда 
за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания) и собствениците, чиито парцели са 
одобрени, получават финансова помощ за подпомагане на агроекологични дейности, с цел 
контрол на почвената ерозия. 
4.1.8. Флора 

Горите на територията на общината са приблизително  14% от общата територия, като са 
разположени по южните склонове на Стара планина, Бакаджиците и по северозападните 
разклонения на Странджа планина. Районът се характеризира с разнообразна растителност, 
която е част от фитогенофонда на страната ни. Тук се срещат едновременно средноевропейски 
и средиземноморски видове. Разпространени са ксеротермни екосистеми, формирани от цер, 
благун, горун, келяв габър, явор, полски клен, драка, глог, върба, дива круша и др. 

В момента по-голяма част от района е заета от селскостопански площи, които в миналото 
са били заемани от горски фитоценози с преобладаване на тракийски гори от космат дъб 
(Quercus pubescens) и тракийски смесени термофилни дъбови гори, които в последствие са били 
унищожени. Върху тези почви са се образували вътрешни солени ливади или солени степи, 
пасища и мочурища, като най – големи площи заемат халофитните тревни формации на 
изворник (Pucсinelia convoluta), гърлицат (Limonium gmelinii), елуропус (Aeluropus littoralis), 
стъкленката ( Salicornia europaea) и др., на места възникнали вторично. 

Особено интересни във флористично отношение са районите на Бакаджиците и 
Войнишкия Бакаджик. Преобладаващи са горите от космат дъб /(Q. pubescens) и тракийски 
смесени термофилни дъбови гори от цер (Q.cerris), благун (Q. frainetto) и виргилиев дъб (Q. 
Virgilliana) със средиземноморски елементи като маклен (Acer monspessulanum), кукуч (Рistacia 
terebinthus), а на разсветлени места – храсталаци от червена хвойна (Juniperus oxicedrus) и драка 
(Paliurus spina christi). Най-западната част на Бакаджиците е заета от смесени гори на космат 
дъб, виргилиев дъб, келяв габър и средиземноморски елементи, на места възникнали вторично. 
Тези гори заемат главно терени с плитки почви или силно каменливи участъци. Някои терени 
са доведени вторично до това състояние вследствие на периодични сечи, паша и последвалите 
от това деградация на горите и ерозия на почвата. Единично по Бакаджиците се срещат гори от 
сребролистна липа (Tilia tomentosa), на места възникнали вторично. 

Въпреки че е сравнително малък по площ, районът на община Стралджа се характеризира 
с голям брой местообитания, които имат природозащитна стойност с национално и 
международно ниво.Те имат приоритетно място в основни природозащитни документи в 
световен и европейски мащаб. Природните местообитания в община Стралджа като елемент от 
биологичното разнообразие са 24 вида, включени в Червена книга на Република България. 
Голямо е разнообразието на билки, гъби и тревна растителност. Възможности за развитие на 
билкосъбиране и екологично ориентирани дейности. 
Малката надморска височина, преходноконтиненталният климат и плодородните почви 
благоприятстват естественото разпространение на лечебните растения, които заемат значителен 
и важен дял от флората на Стралджанския регион. Хората в него често използват билките като 
алтернатива на официалната медицина, главно поради икономически причини. В страната ни 
обаче този ресурс се използва в значителна степен и за търговия, тъй като той има значителен 
икономическо и социално значение за месното население. 

В равнинната част, около и в обработваемите площи, могат да се събират добри 
количества от лайка, жълт и червен кантарион, коприва, бабини зъби /трабузан/, синя жлъчка, 
широколист и теснолист жиловлек, черен и нисъкбъз /бъзак/, ветрогон, водно пипериче, 
врабчови чревца, вратига, върбинка, глухарче, девисил, дяволска уста, еньовче, лепка, овчарска 
торбичка, паричка, пача трева, пелин, петопръстик, пирей, троскот, репей, синя метличина, мак, 
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слез и др. Хълмистите части на Стралджанския район са богати на плод от червен глог, драка, 
къпина, шипка, гръмотрън, стръкове и листа от подбел, червено подъбиче, бял равнец, девесил 
и много други. 

Събирането на лечебните растения ще спомогне за устойчивото икономическо развитие в 
зоната и ще се подобри общото социално развитие. Едновременно с това ще се насърчи 
социалното сближаване между хората и общностите. Ефективното използване на лечебните 
природни ресурси неминуемо ще подобри качеството на живот на хората и тяхното 
благосъстояние. 
      4.1.9. Фауна 

Голямата площ, както и богатата растителност, обуславят и голямото видово 
разнообразие. По-важните представители на фауната, които обитават постоянно или временно 
територията на община Стралджа и имат пряко или косвено значение за ловното стопанство от 
клас бозайници разред чифтокопитни са: елен лопатар, сърна дива свиня; от разред 
зайцеподобни - заек; от разред хищници - чакал, дива котка, лисица; от клас птици разред 
кокошеви - колхидски фазан, яребица, тракийски кеклик; разред гълъбови - гривяк, гургулица, 
гугутка; от разред гъскови - зеленоглавка, зимно бърне и лятно бърне. 

Бозайната фауна е представена основно от степни и обитаващи откритите пространства и 
агроландшафти видове. За Тунджанска хълмиста низина най-характерни са европейска къртица 
(Talpa europaea), източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), белокоремна 
белозъбка (Crocidura leucodon), малка белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновена 
кафявозъбка (Sorex araneus), обикновена полевка (Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax 
leucodon), европейски лалугер (Spermophilus citellus) и полска мишка (Apodemus agrarius). 
Широко разпространен е и европейският див заек (Lepus europaeus). 

От хищните видове по разпространени са язовец (Meles meles), черен пор (Putorius 
putorius), лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis mesomelas), невестулка (Mustela nivalis), видра 
(Lutra lutra) и пъстър пор. Представителите на копитните дива свиня (Sus scrofa) и сърна 
(Capreolus capreolus) са по-редки и обитават заетите с естествени гори и храсталаци площи. За 
мочурливите места са характерни водният плъх (Arvicola terrestris) и малката водна земеровка 
(Neomys anomalus). 

В орнитологично отношение важни местообитания има във водосбора на р. Мочурица и 
Стралджанското блато, които са характерени с разнообразието от водолюбиви птици и в 
западната част на общината 18 километровата верига от възвишения известна като Бакаджиците 
в която намират благоприятни обитания голяма част от птиците, които обитават пояса на 
широколистните гори и храсталаците, с малки полянки между тях. 

Храсталаците и сухите тревисти пространства са естествени обитания на влечугите: смок 
мишкар (Zamenbis longissimus), смокът стрелец (Dolichophis caspius), шипобедрената (Testudo 
graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo ehrmanni), които поради преобладаването на 
обработваеми земи са доста редки, гущерите (Sauria) от семейство (Lacertidae) същински 
гущери, представени от ливадния гущер (Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata), 
зеления гущер (Lacerta viridis) и жълтокоремника (Ophisaurus apodus). 

Мочурливите места на изток от гр. Стралджа, бавно течащите и стоящи водоеми са 
основните места за представителите на Земноводните (Amphibia). 

Една част от бозайниците и птиците са ловни обекти, но на територията на община 
Стралджа се срещат и много от животинските видове, които са включени в приложенията на 
Закона за биологичното разнообразие и защитени на територията на страната. Някои от тях се 
срещат случайно, други като повечето от птиците редовно по време на миграции и зимуване, а 
за трети територията на общината е едно от малкото места в България, където са намерили 
благоприятни условия и се размножават успешно. 

През територията на общините преминава един от основните пътища за миграция на 
прелетните птици - Via pontica . 
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Риби в различните водоеми на територията на община Стралджа:  бабушка, бял амур, бял 
толстолоб, бяла риба, канален сом, каракуда, костур,кротушка, лин (каленик) мандренска 
мряна, морунаш, платика, пъстър толстолоб, распер, речен кефал (клен), скобар, слънчева риба, 
сом, уклей, уклейка, червеноперка, черен амур, черна мряна, шаран,щука. 
   4.1.10. Характеристика на горския фонд 

Горите собственост на община Стралджа попадат в диапазона от 0 до 500 м. надморска 
височина, като най-голям процент са в границите 200-300 м.- 1605.3 ха или 62.4 %, а най-малко 
– над 400 м нaдморска височина – 0.4 %. Скалите, върху които са разположени са : андезит, 
вулканични туфи, глина, гранит, доломит, мергел, мрамор, пясъчник, и шисти. Дървесните 
видове са представени от: бял бор,черен бор,цер,благун,келяв 
габър,акация,гледичия,орех,полски бряст,полски ясен,космат дъб,топола,сребролистна липа и 
други. 

Залесената площ е 2489.8 ха или 90.2% от общата площ. Преобладават издънковите гори 
за превръщане в семенни - 1428.4 ха (57.4% от залесената площ) и нискостъблени гори – 649.8 
ха (26.0% от залесената площ). Широколистните високостъблени гори заемат площ от 219.4 ха 
(8.8% от залесената площ) и иглолистни гори – 192.2 ха (7.8% от залесената площ). Незалесената 
дървопроизводителна площ е 84.8 ха или 3.0% от общата площ – сечища – 5.9 ха и голини – 78.9 
ха. Недървопроизводителната площ е 187.9 ха или 6.8% от общата площ на общинските гори. 

В горите собственост на община Стралджа  попадат две защитени зони по чл. 3, ал.1, т.1 
от Закона за биологичното разнообразие: „BG0000402  Бакаджиците”, „BG0000513- Войнишки 
Бакаджик.Общата площ на горите и голите горски площи собственост на община Стралджа е 
2762,5 ха. 

В горскоадминистративно отношение, горските територии собственост на община 
Стралджа, които са предмет на горскостопанския план се контролират от Регионална дирекция 
по горите гр. Сливен. 

Горскостопанският план е разработен съгласно Наредба №6 от 05.02.2004 година въз 
основа на данните от извършените теренно - проучвателни работи през лятото на 2013 година 
и приетото от РДГ Сливен „Задание за проектиране”. 

Собствеността на община Стралджа, която е предмет на госкостопанския план е 
придобита чрез възстановяване на поземлени имоти в горски територии от ОСЗ. 

За имотите, възстановени по ЗВСГЗГФ са влезли в сила Решения на ОСЗ от 2000 година, 
както следва: 

 Землище гр. Стралджа, решение №1С от 21.06.2000 г. – поземлени имоти с 
идентификатори №№69660.460.2; 69660.460.3; 69660.460.6; 69660.460.7; с обща площ от 
5000.00 дка; 

 Землище с. Каменец, решение №11К от 21.06.2000 г. – поземлени имоти в горски 
територии №№ 058001; 058004; 058007; с обща площ от 4000.055 дка;  

 Землище с. Войника, решение №6В от 21.06.2000 г. – поземлени имоти в горски 
територии №№ 000002; 000003; 062007; 062008; 062009; 062011; 062012; с обща площ 
от 8542.551 дка;  

 Землище с. Лозенец, решение №13Л0 от 21.06.2000 г. – поземлени имоти в горски 
територии №№ 340003; 340008; с обща площ от 2499.904 дка;  

 Землище с. Поляна, решение №18ПЛ от 05.07.1996 г. – поземлени имоти в горски 
територии №№ 012001; 012002; 012003; с обща площ от 360.913 дка. 
Със Заповед № РД 49–328 /  16.08.2011 г. на МЗГ, от общинския горски фонд се изключва 

площ в размер на 4.550 дка - имот с кад.№ 062010 в землището на с. Войника.  
Върху същата площ е изработен и горскостопанският план.  

 
4.2. Състояние, потребности и потенциали за развитие на икономиката на община 
Стралджа към 2020 г. 



 

стр 21 от 163
 

4.2.1.  Състояние и потенциали за развитие на нефинансовите предприятия  
Преобладаващ дял в икономиката на Община Стралджа заемат нефинансови 

предприятия заети в   селското стопанство, горско и рибно стопанство. На следващо място 
се нареждат предприятията занимаващи се с търговия, авторемонтни дейности, 
хотелиерство и ресторантьорство, производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива. По малък дял заемат нефинансовите 
предприятия занимаващи се с преработваща промишленост, операции с недвижими имоти, 
административни и спомагателни дейности, здравеопазване и социални дейности, култура 
спорт и развлечения.  

Предпоставка за развитието на селското стопанство са благоприятните природо-
климатични и почвени условия. Община Стралджа разполага със значителни площи 
използваема земя за земеделие и животновъдство, които в бъдеще биха могли да 
увеличават своя дял в местната икономика.  Наличието на местни ресурси на нерудни 
полезни изкопаеми е предпоставка за  развитие на керамичната промишленост, 
производство на строителни материали, а  горските територии на територията на общината 
са предпоставка за развитие на дървообработването и база за развитие на мебелната 
промишленост.  

 
Таблица № 4 

БРОЙ ОТЧЕТЕНИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

Икономическа дейност (А21)/ Година 2019 
ОБЩО: 368 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 133 
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ .. 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 15 

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 19 
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - 

F СТРОИТЕЛСТВО .. 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 116 
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ .. 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 27 

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ .. 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 8 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ .. 
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 
P ОБРАЗОВАНИЕ - 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 6 
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R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 4 
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ .. 

         Източник: НСИ  
 

Към 31.12.2019 икономиката на община Стралджа  се характеризира със следните 
показатели, посочени в следната таблица: 

 
 
 
 
 
Таблица № 5 

  Години 
Брой 

предприятия 

Произведена 
продукция 
/хил.лв / 

Нетни 
приходи от 
продажби 
/хил.лв./ 

Заети лица 
/бр. / 

Дълготрай 
ни 

материални 
активи 

Община Стралджа 
2018 г. 357 119532 137235 1232 127748 
2019 г. 368 122862 148370 1203 128829 

Област Ямбол  
2018 г. 5446 1785130 2928520 30197 1203374 
2019 г. 5523 1888428 3149628 29653 1180524 

Източник: НСИ 
 

Данните от анализа показват следните основни тенденции в развитието на общинската 
икономика: 

 Броят на регистрираните предприятията в общината се увеличава  от 357 бр. през 2018 
г. на 368 бр. през 2019 г. или увеличение  от 11 бр. или около  3%. Делът на 
предприятията в  общината спрямо тези от Област Ямбол е 6,66%; 

 Произведена е обща продукция за 2019 г. е 122 862 хил.лв.  и съответно 119 532 хил.лв. 
за 2018 г. или увеличение от 2,79%. Делът на произведената от общинската икономика 
продукция представлява дял от 6,51%, отнесен към общата произведена продукция в 
Област  Ямбол за 2019г.; 

 Нарастване на нетните приходи през 2019 г. спрямо 2018 г. е с 8,11% за община 
Стралджа. Делът на реализираните през 2019 г. нетни приходи съставляват 4,71 % от 
нетните приходи за област Ямбол; 

 Увеличаване делът на ДМА през 2019 г. спрямо 2018 с 0,85%. Делът на ДМА на 
общинската икономика представлява 10,91% от стойността на ДМА  на областната 
икономика; 

 Брутният вътрешен продукт за община Стралджа възлиза на 148 370 лв., срещу 3149628 
лв. за област Ямбол или заема дял от 4,71% от този на областта; 

 Броят на заетите лица през 2019 г. е намалял с 29 човека спрямо 2018г. , като намаление  
отбелязват и данните за  област Ямбол- 544 човека заети лица по – малко  през 2019г. 
спрямо предходната година. 

4.2.2.  Състояние и потенциали за развитие на земеделието и горското стопанство  
Селското стопанство е застъпено във всички населени места на общината и има важна 

функция по отношение на цялостното и развитие.Този отрасъл е важен източник на доходи в 
населените места и подържа част от промишлената функция на общината най – вече хранително 
– вкусовата промишленост.        
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Положително влияние върху финансовата стабилност на земеделските стопанства 
оказват схемите за единно плащане на площ и схемите за национално доплащане на бр. 
животни, а също така и Програмата за развитие на селските райони, прилагани  чрез дейността 
на ДФ „Земеделие”.  

Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Природо-
климатичните условия в региона благоприятстват производството на зърнено-житни, 
технически и фуражни култури. Приоритетно място в растениевъдството заемат пшеница, 
ечемик, рапица и слънчоглед. Сравнително малък е дела на зеленчуците въпреки наличие на 
голям дял на поливните площи. Стратегическо значение за отрасъла имат и реализирани нови 
площи с лозя и овощни насаждения. Положителен факт е настъпилото обновяване на 
селскостопанската техника в някои от селскостопанските структури.  

Доказаните потенциали и проявените пазарни инициативи  утвърждават три основни под-
отрасъла като сфера за нови инвестиции и ускорено развитие: 

 Трайни насаждения и по-точно лозя и овощни масиви; 
 Индустриално зеленчукопроизводство; 
 Развитие на билкопроизводсвото. 

Общината има 67630,5 ха. поземлен фонд, в т.ч. 42941,98 ха. обработваема земя, което 
представлява 63,5 % от територията на общината. 

На територията на общината има регистрирани 498 земеделски стопани, от които  дейност 
растениевъдство 333 дейност животновъдство 61 и смесени 104.  

 
    Таблица № 6 

Земеделски 
стопани 

Дейност 
растениевъдство 

 

Дейност 
животновъдство 

 
Смесени 

498 333 61 104 
       Източник: ОСЗ 
 

Регистрираните Земеделските стопани по населени места и съответния брой 
растениевъди и животновъди по населени места са отразени в следната таблица: 
    Таблица № 7 

Населено 
място 

Дейност 
растениевъдств

о 
 

Дейност 
животновъдство 

 

Общо Земед. 
Стопани 

в т.ч. 
смесени 

Стралджа 58 12 70 8 
Александрово 18 3 21 3 
Атолово 27 9 36 9 
Богорово 14 1 15  
Воденичане 32 8 40 6 
Войника 19 9 28 2 
Джинот 24  32 6 
Зимница 116 15 131 9 
Иречеково 32 7 39 4 
Каменец 25 4 29 1 
Леярово 14 3 17 1 
Лозенец 14 7 21 2 
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Люлин 29 7 36 4 
Маленово 35 17 52 9 
Недялско 46 2 48 1 
Палаузово 22 8 30 4 
Поляна 33 17 50  4 
Първенец 20 11 31 7 
Правдино 19 7 26 4 
Саранско 21 6 27 2 
Тамарино 20 2 22 1 
Чарда 25 8 33 6 
ОБЩО 663 171 834 104 

     Източник: ОСЗ 

Разликата в данните по таблица 1 и таблица 2 се дължат на това, че: 
 Част от ЗС имат дейност в повече от едно населено място; 
 Дейност на част от ЗС едновременно в областта на растениевъдството и 

животновъдството. 
Земеделските земи в България се категоризират в 10 категории (т.нар. бонитетни 

категории) според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия, релефните 
и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различни видове 
растителна продукция и наложените ограничения на използване на земята. Разпределението на 
земеделската земя в община Стралджа по видове категории се движи от трета до десета, като 
преобладаващи са категориите от четвърта до шеста.  

Общия размер на обработваемата земя в община Стралджа е 42941,98 ха., разпределена 
по землища както следва: 

 
                 Таблица № 8 

Землище 
Обработваемата земя 

ха. 

Александрово 1342,02 
Атолово 852,23 
Богорово 858,31 
Воденичане 2 58,01 
Войника 2526, 6 
Джинот 1297,92 
Зимница 3415,68 
Иречеково 272 ,95 
Каменец 1806,77 
Леярово 945,1 
Лозенец 1604,53 
Люлин 1124,67 
Маленово 2546,35 
Недялско 3512,8 
Палаузово 1907,7 
Поляна  160,71 
Първенец 1962,48 
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Правдино 1563,9 
Саранско 97 ,55 
Тамарино 1474,4 
Чарда 1102,95 
Стралджа 4676,79 

Общо за община 
Стралджа 

42941,98 

                                      Източник: ОСЗ 

 На територията на община Стралджа са налице условия и възможности за развитие на 
говедовъдството, свиневъдството, овцевъдството, козевъдство, птицевъдство, биволовъдство и 
пчеларство, обусловени на добрите климатични условия, добре развито растениевъдство и 
традиция в развитието на тези отрасли. 
Основни изводи: 

 Селското стопанство има основен дял в произведената продукция, този отрасъл е важен 
източник на доходи в населените места извън града и за поддържане на част от 
промишлената функция на града и общината (особено на хранително-вкусовата 
промишленост); 

 Природните ресурси на общината са изключително благоприятни за развитие на селско 
стопанство – създаването на трайни насаждения, зеленчукопроизводството и 
животновъдството.  

 Малък е делът на използваните поливни площи.  
 Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на: 
 трайните насаждения - чрез създаване на нови масиви от лозя и овощни насаждения; 
 засилване позициите на зеленчукопроизводството; 
 развитие на животновъдство и птицевъдство, базирано на развитието на зърно-

производството; 
 развитие на пчеларството. 

 4.2.3.  Състояние и потенциал за развитие на промишлеността.  
Най-голямото и най-проспериращо промишлено предприятие на територията на 

община Стралджа е „ЗПТ” АД, гр. Стралджа, в което са заети  142 работници към 31.12.2019 
г. ЗПТ АД – град Стралджа, е българско самостоятелно акционерно дружество със сто 
процента частен капитал. Фирмата е специализирана в производството на метални изделия: 
тръби, профили, пътни съоръжения и поцинковане. През последните години ЗПТ АД се 
наложи като една от водещите фирми в този сектор и доказа, че е надежден партньор в 
работата си с търговци на метали, строителни фирми, производители на редица метални 
изделия и пътно-строителни фирми. Дружеството е разположено на площ 54 400 кв. метра, 
от които 26 252 кв. метра са застроена площ. Фирмата разполага със съвременни машини и 
съоръжения, разположени в двата основни цеха “Тръбопроизводство” и “Поцинковане”. 
Изградени са три открити складови площадки, оборудвани с козлови кранове на площ 7 525 
кв. метра. 

Във фирмата е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2015, 
сертифицирана от ТЮФ Рейланд България ЕООД.Фирмата притежава и сертификати за 
производствен контрол. Съгласно ГФО за 2019, нетните  приходите на фирмата възлизат на 55 
570 хил.лева - ръст от 1 % спрямо 2018; 

От 2016 г. на територията на гр. Стралджа функционира логистичен склад на 
дистрибуторска фирма на болнични и аптечни продукти „Велеви Фарма“ ООД. Фирмата е 
създадена през 1996 г., специализирана е в производството на хранителни добавки. Притежава 
собствена серия продукти, които са натурални от лечебни растения типични за нашия ареал. 
„Велеви Фарма“ ООД е лицензиран търговец на едро на лекарствени продукти, хранителни 



 

стр 26 от 163
 

добавки, медицински изделия и козметика. Притежава сертификат по ISO 9001:2000. 
Поддържаните артикули са над 15 000. Фирмата разполага с два логистични центъра. Едната 
складова база е разположена в центъра на град София, а другата в град Стралджа. В 
логистичната база на фирмата в гр.Стралджа работят около 30 служителя. 

На територията на община Стралджа в землището на с.Лозенец се намира Компресорна 
станция „Лозенец“, част от Югоизточен експлоатационен район Стара Загора на 
"Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София национален комбиниран газов оператор, осигуряващ 
лицензирани услуги по пренос и съхранение на природен газ в България.  

Закритата „Керамична къща Стралджа“ ЕООД функционираща дълги години като 
наследник на керамичния завод „Стралджа Керамика“, прославила се като единствен 
производител на керамични керемиди  на територията на Балканския полуостров,   понастоящем 
функционира с намален капацитет.  От 2017 г.  собственик на  материалната база на керамичния 
завод е „Топливо-2“ ЕООД. Перспективата на фирмата е възобновяване на основното 
производство и разширяване на дейността и асортимента. 

Фирма „Стеми БГ“ ООД гр.Стралджа е специализирана в производство на изделия от 
ковано желязо. Производствения цех на фирмата се намира на територията на гр.Стралджа.  

 Фирма „ Джамбаз груп “ ООД с.Зимница разполага със съвременен машинен парк, 
автоматизирани сушилни за тютюн и билки, изградени по програма САПАРД , нови складови 
помещения, напълно ново стопанство, квалифицирана работна ръка със средна численост 100 
– 120 човека. 
Фирмата е един от големите работодатели в област Ямбол. Стремежът да се развива 
успоредно във всички аспекти на дейност, я правят предпочитан търговски партньор при 
реализацията на продукцията и. „Джамбаз груп“ ООД извършва транспортни услуги с гондоли 
и бордови ремаркета. 

„Джамбаз – АГРО” ООД, с.Зимница е с предмет на дейност производство, преработка и 
търговия с етерични масла. Фирмата разполага със собствена дестилерия и е един от най-
големите производители на етерични масла в България.„Джамбаз” ООД е с предмет на дейност 
земеделие и притежава лиценз за изкупуване, преработка и търговия с тютюн и тютюневи 
изделия. 

„Мелнично-фуражен комплекс Зимница“ ЕООД, с.Зимница е специализирана фирма в 
производството на качествено брашно и фуражни смески. Линията за производство на фуражни 
смески е пусната през 1993 година. Рецептурната схема е разработена от специалисти в областта 
на храненето на животните и е съобразена със спецификата на отглеждане на отделните 
видове.Линията за производство на пшенични брашна започва да работи през 2000 година. 
Фирмата бързо се налага на пазара с качествата на произвежданите брашна. 

Фирма „Инком ПВ“ ООД  се специализира в строителство, в т.ч.: строителство на сгради, 
ВиК, хидротехнически и хидромелиоративни обекти, производстводство и монтаж на дограма 
и др. На територията на гр.Стралджа фирмата разполага база за производство и транспортиране 
на бетон /бетонов възел./.  

Фирма „Минсид“ ЕООД, гр.Стралджа е   еднолично дружество с ограничена отговорност, 
учредено на 11.11.2010г., през последните три години специалира дейността си в производство 
на дървесни пелети. Цехът за производство на дървесни пелети е разположен в гр.Стралджа. 

„Варовик-комерс“ ЕООД, с.Каменец е еднолично дружество с ограничена отговорност, 
учредено на 02.08.2005 г. с основна дейност производство на бяла калциева негасена вар, варова 
пепелина и мляна негасена вар, добив, преработка и сортиране на трошен камък, чакъл и 
варовик, извършване на изкопни и транспортни услуги. Производствената база на фирмата е 
разположена в кариерно находище с.Каменец,общ.Стралджа където се добива суровината чрез 
държавна концесия.  

В сферата на услугите на първо място се нарежда фирма ЕТ„Дани-3-Йордан Стоянов“, 
гр.Стралджа, наложил се местен превозвач осъществяващ обществен превоз на пътници на 
територията на общината и до областния център повече 15 години. 
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Много малки и средни фирми постигат добри резултати в сферата на търговията с 
хранителни и промишлени стоки, собственици на търговски обекти и заведения за хранене и 
развлечение: ЕТ “Шидерски-Въльо Едрев“, гр.Стралджа, специализиран в  търговия с горива и 
консумативи за автомобила. Фирма “Мели СТ“ ЕООД, гр.Стралджа основано през 2012г. се 
реализира в производство и продажба на закуски, хляб и др. Местните фирми „Денис строй 91“ 
ЕООД, „Кабаков и сие“ ЕООД  и „Петима“ ООД се занимават с търговия с промишлени стоки 
и строителни материали. Доказали се от дълги години местни фирми в търговията с хранителни 
стоки са ЕТ „Елка Велчева- ПВ“, ЕТ“ Девима-Александър Станчев“, ЕТ „Егея-Илия Божилов“, 
ЕТ“Йоана-Станка Йорджева“ и др. В сферата на заведения за хранене и развлечение на 
територията на общината са фирмите “Роял- ВД“ ООД, гр.Стралджа,  ЕТ „Иван  Танев“, 
гр.Стралджа, „Ася Иванова-Дар“ ЕООД, с.Войника, „Сн Билдинг- България“ ЕООД, 
с.Тамарино и др.     

 
4.2.4. Състояние и потенциали за развитие на туризма  

Стралджанският район си има своя културно-исторически живот, разнообразие на 
природни забележителности и туристически живот. Поради спецификата на географското си 
положение и прекрасните природни дадености, хижи и къщи за гости, Община Стралджа се 
явява привлекателен център за отдих, ловен туризъм, екотуризъм и риболов. Капацитетът на 
легловата база в района е 171 легла, разпределени в общо 8 туристически обекта – хижи, хотели,  
къщи и стаи за гости. Заведенията за хранене и развлечения на територията на Община 
Стралджа разполагат с над 750 места за сядане.  

В близост до общинския център – гр.Стралджа, в местността „Мараша”, се намира 
китната туристическа хижа „Люляк”.  Тя се състои от двуетажна сграда и бунгала, които 
разполагат със стаи по 2, 3, 4, 5 и повече легла. На долния етаж на хижата има малка зала за 
около 15-20 човека. Хижата разполага и с банкетна зала, която е свързана с кухня и побира 50 
и повече човека. Едно от бунгалата представлява вила, която е на два етажа, разполага с 4 легла, 
банкетна зала с кухничка и санитарен възел. Всички  бунгала  разполагат със собствен 
санитарен възел.  

Друг обект с първостепенно значение за туризма на територията на общината е 
туристическа хижа „Инжови извори”. Тя се намира в местността „Войнишки бакаджик”, 
с.Войника. Реновираната хижа е модерен посетителски център, със зали за семинари и 
обучения, трапезария, места за настаняване. В двора на туристическа хижа „Инжови извори” 
има параклис и място за пикник, пространство за игра на деца.  

 Реките Мочурица и Мараш, както и повече от тридесет язовира,  предлагат добри условия 
за риболовен туризъм. Общината е известна и със своите топли минерални извори. 
Стралджанското природно богатство е подходящо за санаториално лечение и балнеотуризъм. 
Районът има потенциал за развитие и на селски туризъм, заради запазените автентични 
традиции и гостоприемно население. Селският туризъм може да се комбинира с друг 
специализиран туризъм като планински, кулинарен, културен и други. 

Туристическите обекти и дейности в района биха могли да привлекат туристически 
интерес и значими целеви инвестиции от България и ЕС, ако те са тясно обвързани с 
принципите на устойчивото развитие, ако са аналитично и информационно обосновани и ако 
са разработени конкурентоспособни и атрактивни туристически услуги. През последните 
години алтернативният туризъм представлява изключително популярен подсектор, привличащ 
значителни туристически потоци заради разнообразието на предлагането и възможностите за 
различни изживявания. Предлагането на разнообразни и специализирани туристически 
продукти и услуги може да привлече повече туристи от страната и чужбина. 

Икономическият потенциал на общината не е напълно усвоен и в това отношение се 
очертава  необходимостта от насоки, виждания и намерения за неговото по-ефективно за 
общинската икономика използване.  

Слабостите за развитието на туризма се изразяват в липса на : 
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 туристически информационни центрове;  
 регионални туристически продукти; 
 недоразвита мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма; 
 недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги. 

       
4.3. Развитие  на демографската среда и човешките ресурси 
4.3.1. Демография 
4.3.1.1. Населението на община Стралджа по постоянен и настоящ адрес 

Населението по постоянен и настоящ адрес на община Стралджа към 15.12.2020г. е както 
следва: 

 
 
 
 

Таблица № 9  

Населено място 
Постоянен  адрес - 

общо 
Настоящ адрес - 

общо 
Постоянен и настоящ 

адрес - общо 

гр .Стралджа 6611 6246 5948 

с. Александрово  110 112 76 

с. Атолово 182 218 162 
с. Богорово 53 79 44 

с. Воденичане 390 425 347 

с. Войника 285 280 218 

с. Джинот 221 322 174 

с. Зимница 1684 1750 1510 

с. Иречеково 336 366 281 

с. Каменец 358 354 280 

с. Леярово 23 34 11 

с. Лозенец 605 680 552 

с. Люлин 176 204 137 

с. Маленово 262 291 223 

с. Недялско 202 232 172 

с. Палаузово 90 111 71 

с. Поляна 148 186 110 

с. Правдино 47 87 38 

с. Първенец 184 231 155 

с. Саранско 81 116 70 

с. Тамарино 139 172 123 

с. Чарда 231 318 199 

Всичко за общината 12418 12814 10901 
Източник: http://www.grao.bg 
 

4.3.1.2.Населението на Община Стралджа по пол и местоживеене 
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По данни на НСИ към 31.12.2019г. броят на населението на община Стралджа е 11407 д., 
като 5503 д. (48,24%)  е съсредоточено в общинския център град Стралджа, а  останалата част  
5904 д. (51,76%) в селата. 

По данни на НСИ за периода 2014-2019г. броят на населението на община Стралджа 
намалява от 12280 д. на 11407 д., или с 873 д., което е 7,1%. Тенденцията на намаление на 
населението е характерна, както за общинския център град Стралджа, така и за селата. За 
град Стралджа намалението е с 200 д. или с 3,5%, а за селата с 673 д. или с 10,2%. 
Средногодишно намалението на населението на община Стралджа е със 146 д., като за град 
Стралджа е 33 д., а за селата 112 д. 

Средната гъстота на  населението  на община  Стралджа  е   17,56 д/кв.км. 
 
 
 
 
 

     Таблица№ 10                                                                                                     
Общо (бр.) В градовете (бр.) В селата (бр.) 

годи-
ни 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 12280 6146 6134 5703 2859 2844 6577 3287 3290 
2015 12152 6080 6072 5668 2829 2839 6484 3251 3233 
2016 12014 6032 5982 5688 2864 2824 6326 3168 3158 
2017 11794 5901 5893 5647 2834 2813 6147 3067 3080 
2018 11592 5814 5778 5573 2812 2761 6019 3002 3017 
2019 11407 5744 5663 5503 2782 2721 5904 2962 2942 
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

 4.3.1.3.Структура на населението на Община Стралджа по пол, възраст и 
местоживеене. 

Структурата на населението (11407 души) по категории на община Стралджа към 
31.12.2019 г. е както следва: 

1. Население под трудоспособна възраст – 2 323 души или 20,36% от населениетона 
общината, при 16,82% за област Ямбол 

2. Население в трудоспособна възраст  - 5908  души или 51,79 % от населението на 
общината, при 59,17% за област Ямбол. Делът на мъжете в трудоспособна възраст е 1184 или 
50,97%, а този на жените е 1139 или 49,03%. 

3. Население в надтрудоспособна възраст – 3176 души или 27,84% от населението на 
общината, при  24,1% за област Ямбол. 

 
Таблица № 11 - Население под, във и надтрудоспобна възраст* към 31.12.2019 г. по области, 
общини и местоживеене 
Области Общини 
Възрастови 
категории 

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Стралджа 11 407 5 744 5 663 5 503 2 782 2 721 
Под трудоспособна 
възраст                 2 323 1 184 1 139 1 462 7 4 

718 
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В трудоспособна 
възраст 

5 908 3 283 2 625 3 059 1 657 1 402 

Над трудоспособна 
възраст 

3 176 1 277 1 899 982 381 601 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

4.3.1.4. Средногодишно население на Община  Стралджа 
Анализът  на Средногодишният брой на населението на община Стралджа следва 

логиката, посочена в т. 4.3.1.2. 
През отчетния период  2014-2019 г., средногодишният брой на населението на община 

Стралджа е 11958,0 като в общинския център този брой е 5648,5 а за селата – 6310.  
 
Таблица № 12 

Години  Общо  В градовете  В селата  
2014 12353 5711 6642 
2015 12216 5686 6531 
2016 12083 5678 6405 
2017 11904 5668 6237 
2018 11693 5610 6083 
2019 11500 5538 5962 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

4.3.1.5.  Миграция. Естествено движение на населението в Община Стралджа 
Един от основните демографски фактори даващи отражение върху числеността на 

населението са фактическите параметри на показателите формиращи неговия естествен прираст 
– раждаемост и смъртност. Анализите и оценките за състоянието и очертаващите се тенденции 
в естественото движение на населението са важни от гледна точка на стра-тегическите насоки за 
развитието на общината.  

Като цяло, естественият прираст на населението в община Стралджа е с отрицателни 
величини за целия изследван период (2014 – 2019)г. 

Данните за броя на родените в община Стралджа очертават една тенденция към 
намаляване. От общо родени 173  деца през 2014 г. този брой в 2019 г. намалява на 131 деца, т.е. 
намаление с  24,28%. Смъртността също бележи тенденция към намаляване. Починалите през 
2014 са общо 280 бр., а тези през 2019 са  254 бр., т.е. намаление с 9.28% за анализираният период 

Отрицателният естествен прираст показва, че при запазване на тази тенденция ще се 
ограничи възможността за естественото възпроизводство на населението през следващите 
години. Този проблем ще рефлектира и върху бъдещата възрастова структура на населението в 
общината, както и върху трудовия пазар. 
 
                   Таблица № 13                                                       

Година 
Живородени 

(брой) 
Умрели 
(брой) 

Естествен прираст 
(брой) 

2014 173 280 -107 

2015 155 293 -138 

2016 166 239 -73 

2017 154 266 -112 
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2018 123 277 -154 

2019 131 254 -123 

                   Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg  
 
4.3.1.6. Миграция. Механично движение на населението по пол и местоживеене в Община 
Стралджа. 

Вторият фактор, оказващ въздействие върху броя на населението засяга неговото 
механично движение. Механичният прираст като демографски показател е резултат от 
разликата между броя на заселените и на изселените.Механичният прираст на населението на 
общината е отрицателен. 

Общо за периода 2014-2019 г. общият брой на заселените в община Стралджа са 1537 
души, а изселените са общо 1849 души, т.е. механичното намаление на население е 312 души. 
 
 
 
 
Таблица № 14 

 
Години 

 

Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общ Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 240 129 111 279 129 150 -39 0 -39 
2015 311 158 153 301 149 152 10 9 1 
 016 210 103 107 275 118 157 -65 -15 -50 
2017 195 77 118 303 133 170 -108 -56 -52 
2018 261 126 135 309 127 182 -48 -1 -47 
2019 320 156 164 382 164 218 -62 -8 -54 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 

 
4.3.1.7. Живородени по пол в Община Стралджа 

През анализираният период са се родили общо 902 деца, от които 463 момчета -51,33%  и 
439 момичета - 48,67%. Наблюдава се балансирано съотношение в раждаемостта между 
половете. 
 
Таблица № 15                                                                                                                                                       

година Общо Mомчета Mомичета 
2014 173 84 89 
2015 155 86 69 
2016 166 96 70 
2017 154 67 87 
2018 123 60 63 
2019 131 70 61 

Общо за периода 902 463 439 
Източник: НСИ 2020  www.nsi.bg  

 
4.3.1.8. Живородени по възраст на майката в Община Стралджа 
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Таблица № 16 

година 
(брой) 

Общо под 20 20-24 25 - 2 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 + 
2014 173 47 57 41 21 6 1 - 
2 15 155 49 43 29 22 11 1 - 
2016 166 57 51 32 17 8 1 - 
2017 154 47 49 33 18 6 1 - 
2018 123 41 36 25 15 5 1  
2019 131 49 38 15 19 9 1 - 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

4.3.1.9. Живородени по тип на раждането (брачни и извънбрачни) и местоживеене  
в община Стралджа 

От общо  902 родени деца, 104 деца – 11,53% са от брачни семейства и 798 деца – 88,47% 
са от извънбрачни семейства. Анализът показва устойчива тенденция на извънбрачните 
раждания в община Стралджа. 

 
Таблица № 17 

годин
а 

общо в градовете в селата 

Общ
о 

Брачн
о 

Извънбрач
но 

Общо Брачно 
Извън-
брачно 

Общо Брачно Извънбрачно

2014 173 13 160 110 7 103 63 6 57 

2015 155 19 136 101 .. .. 54 .. .. 

2016 166 17 149 104 11 93 62 6 56 

2017  154 21 133 108 12 96 46 9 37 

201 123 20 103 80 .. .. 43 .. .. 

2019 131 14 117 84 8 76 47 6 41 
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

4.3.1.10. Умирания по пол в Община Стралджа 
 
 Таблица № 18                

година Общо (брой) Мъже  (брой) Жени  (брой) 
2014 280 148 132 
2015 293 161 132 
2016 239 129 110 
2017 266 142 124 
2018 277 146 131 
2019 254 132 122 

ОБЩО   1609 858 751 
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 

 
4.3.1.11.Брачност в  Община Стралджа 
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За демографския профил на общината важно значение имат и браковете. През 2014 и 2015 
г. показват най-ниски на браковете, съответно 17 бр. и 17 бр. сключени бракове, и на-растване 
на браковете, сключени през 2016 г., 2017 г., 2018 и 2019 г., съответно -24, 32,26 и 39 броя.   

Въпреки разпространението на т.н. фактически бракове, община Стралджа бележи  
устойчивост на брачността на местно ниво. 

В общинския център,  през 2019 г. са сключени 27 брака (69,23%), а в селата са общо 12 
бр. (30,77%). 

 
Таблица № 19                                                                                                                                                       

години Общо В градовете В селата 
2014 17 13 4 
2015 17 13 4 
2016 24 18 6 
2017 32 27 5 
2018 26 20 6 
2019 39 27 12 

ОБЩО: 155 118 37 
Източник: регистри на Община Стралджа 
 

4.3.1.12 Етническа структура 
Етническата структура на населението се наблюдава при преброяванията на населението. 
В етническата структура на населението на общината основната етническа група е 

българската. Висок е  делът на ромското население (делът на доброволно обявилите се като 
роми на преброяването 2011 г.), а именно 19% от общото население на общината.  

От отговорилите на доброволния въпрос за етническа принадлежност в община Стралджа, 
при преброяването на населението през 2011 г., от българската етническа група се 
самоопределят 77.9% от населението на общината (86.9% за област Ямбол и 84.8% за страната). 
От турската етническа група към 1.02.2011 г. са се самоопределили 1.9% – 241 д. Ромският етнос 
към 01.02.2011 г. наброява 2403 души с относителен дял 19.0%, според самоопределението на 
лицата (съсредоточени основно в град Стралджа, с. Лозенец, с. Зимница) (за област Ямбол делът 
на ромите е 8.5%, за страната 4.9%). С относителен дял спрямо населението на съответните села 
над средния за общината са и ромите  в населените места Атолово и Александрово. С 
относителен дял под средния за общината, но по-висок от средния за страната е ромският етнос 
в населените места: Иречеково, Воденичане, Палаузово, Недялско, Тамарино, Джинот, 
Каменец. Към други етнически групи са се самоопределили 68 души, или 0.5%.  
Източник: НСИ, преброяване на населението2011г. 

 
ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
4.3.2.  Анализ на здравеопазването. 

В община Стралджа е създадена и функционира инфраструктура на периферната здравна 
мрежа. В обектите  от нея се осъществява доболничната помощ. Броят и функционалните 
особености на инфраструктурата на здравеопазването са съобразени с нормативната уредба за 
дейността на периферната здравна мрежа, числеността на населението в общината и отделните 
селища, здравния статус на населението и др.  

Динамиката на движение на медицинския персонал, обслужващ община Стралджа, 
показва негативна тенденция на намаляване на лекарите - от 4-ма през 2014 на 3-ма през 2019, 
лекарите по дентална медицина от 3 на 1, и медицинските специалисти по здравни грижи от 13 
на 6 за 2019 год. 
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Таблица № 20 - Медицински персонал  

години Лекари 
Лекари по дентална 

медицина 

Медицински 
специалисти по 
здравни грижи 

2014 6 3 13 
2015 6 4 12 
2016 6 4 12 
2017 6 3 11 
2018 6 3 8 
2019 5 3 6 
2020 5 2 6 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

В община Стралджа, един лекар обслужва 3802 души. За България, този показател 235 
души. Същото съотношение е валидно за обслужването на населението от общината от един 
лекар  по дентална медицина. 

 
 

Таблица № 21 

Община  Стралджа 

години 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3070 3038 3004 2949 1288 3802 
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 

Население на община Стралджа, обслужвано от един лекар по дентална медицина 
Таблица № 22 

Община Стралджа 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
4093 4051 4005 5897 5796 11407 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

Съгласно Регистъра на лечебни заведения за извънболнична помощ , регистрирани  
съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения, на територията на община Стралджа 
функционират индивидуални лекарски практики,  посочени в Таблицата по-долу, в т.ч.: в гр. 
Стралджа – 4 практики с вид ЛЗ - амбулатория за индивидуална практика за първична 
медицинска помощ, 2 практики в с. Зимница, 1 практика в с. Недялско, 3 практики обслужват 
селата Поляна, Александрово, Войника, Тамарино, Чарда, Саранско;  в град Стралджа - 4 
практики с вид ЛЗ - амбулатория за индивидуална  практика за първична дентална помощ, 2 
практики обслужват селата Зимница, Войника, Недялско, Тамарино. На територията на  гр. 
Стралджа са регистрирани 3 практики с вид на ЛЗ - Амбулатория за специализирана медицинска 
помощ и 1 практика в с. Зимница. На територията на община Стралджа е регистрирано едно ЛЗ 
- Медико-диагностична лаборатория.  

 
Таблица № 23:  

№ Населено място Вид ЛЗ Дейност 

1. гр. Стралджа 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помощ 



 

стр 35 от 163
 

2. гр. Стралджа 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помощ 

3. гр. Стралджа 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помощ 

4. гр. Стралджа 
Амбулатория за инди идуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнич а 
първична 
медицинска помощ 

5. с. Зимница 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помощ 

6. с. Недялско 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първи на 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска пом щ 

7. с. Зимница 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помощ 

8. 
с. Поляна, 
с. Александрово 

Амбулатория за индивидуална 
практика за п рвична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помо
щ 

9. 
с. Войника, с. Тамарино,  
с. Саранско 

Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помощ 

10. с. Зимница, с. Чарда 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

Извънболнична 
първична 
медицинска помощ 

11. гр. Стралджа 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

извънболнична 
първична дентална 
помощ 

12. гр. Стралджа 
Амбулатория з  индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

извън олнична 
първична дентална 
помощ 

13. гр. Стралджа 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

извънболнична 
първична дентална 
помощ 

14. 
с. Войника, с. Недялско, 
с. Тамарино 

Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

извънболнична 
първична дентална 
помощ 

15. с. Зимница 
Амбулатория за индивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

извънболнична 
първична дентална 
помощ 

16. гр. Стралджа 
Амбулатория за ин ивидуална 
практика за първична 
медицинска помощ 

извънболн чна 
първична дентална 
помощ 

17. гр. Стралджа 
Амбулатория за специализирана 
медицинска помощ 

Специализирана 
медицинска помощ 
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18. с. Зимница 
Амбулатория за специализирана 
медицинска помощ 

С ециализирана 
медицинска помощ 

19. гр. Стралджа 
Амбулатория за 
специализи ана медицинска 
помощ 

Специализирана 
медицинска помощ 

20. гр. Стралджа 
Амбулатория за специализирана 
медицинска помощ 

Специализирана 
медицинска помощ 

21. гр. Стралджа 
Медико-диагностична 
лабор тория 

лаборатория 

Източник: МЗ, https://iamn.bg/ 
 

Спешна помощ  - Филиали на център за спешна  медицинска помощ се намират в град 
Стралджа и село Войника. Обслужвани са от 3 линейки. Центровете за спешна медицинска 
помощ (ЦСМП) са лечебни заведения, в които медицински специалисти с помощта на друг 
персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на 
местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация, 
както на национално ниво, така и на ниво селски район.  

На територията на община Стралджа функционират обекти под регистрационни и 
разрешителни режими, както следва: 

 
Таблица № 24 

вид на обекта населено място брой статус 

Аптека гр. Стралджа 2 актуален към 31.12.2020 

Аптека с.  Зимница 1 актуален към 31.12.2020 

Дрогерия с. Зимница 1 актуален към 31.12.2020 

Нехранителните обекти с обществено предназначение 

Агроаптека гр. Стралджа 1 Актуален към 31.12.2020 
Източник: МЗ, https://iamn.bg/ 

 
4.3.2.1. Анализ на здравословното състояние на децата и учениците  за учебната 2019/2020 
г. в община Стралджа. 

Представени са данни от проучването, извършено от Регионалната здравна инспекция-
Ямбол на основание Наредба №3 /2000 г. на МЗ за здравните кабинети в детските заведения и 
училищата /обн. ДВ, бр.38 от 2000 г./. 

Проучването обхваща следните показатели: 
 Физическо и здравословно състояние на децата; 
 Физическо развитие на децата;  
 Физическа дееспособност на децата; 
 Заболеваемост на децата; 
 Диспансерно наблюдение на децата 

Обобщени данни за община Стралджа: 
Физическо развитие и здравословно състояние на децата от  община Стралджа: 
За 126 или 86,9% от децата са предоставени данни за извършен профилактичен преглед, 

което е с 10,2% по-малко за 2019 година. 
Общият брой деца е 361, като 24 са от 1 до 3 години, а 337 са от 3 до 7 г. 
Момчетата са 206, а момичетата - 155. 
Физическо развитие на децата: 
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По показател ръст - 99,7% от тях са в І група/норма/; 0,3% - ІІ гр. /разш. норма/ и ІІІ 
гр./извън нормата/ - няма. В сравнение с 2019 г. година има увеличение с 0,6% на децата в І 
група и намаление с 0,6% на тези във ІІ група. 

По показател телесна маса – 97% са в І гр./в норма/; 1%- ІІ гр./разширена норма/; ІІІ 
гр./извън нормата/ над нормата 2%, а под нормата – няма. Има намаление на децата от І група с 
1% и увеличение с 1% на тези от ІІ група в сравнение с 2019 година.  

Физическа дееспособност на децата: 
100% от изследваните деца са покрили нормите за физическа дееспособност – както и през 

миналата година. 
Заболеваемост на децата: 
Новорегистрираните заболявания са 1- детски аутизъм.         
Диспансерно наблюдение на децата: 
Съобщава се за 5 деца подлежащи на диспансеризация – 1 с детски аутизъм, 2 с 

бронхиална астма, 1 със злокачествено новообразование на тестиса, 1 с междукамерен септален 
дефект.     

Физическо развитие и здравословно състояние на учениците от  община Стралджа: 
Броят на изследваните учениците е 1079. От тях 90,2% са представили данни за проведен 

профилактичен преглед, което е по-малко с 1,8% от 2019 година. 
Оценка на ръста и телесната маса на учениците: 
По показател ръст- 73,4% са в І група /норма/; 21% са във ІІ група /разширена норма/; ІІІ 

група /извън нормата/ - под – 1,3% и 4,3% над нормата. Намаление спрямо миналата година е с 
2,6% на учениците за І група и увеличение с 2,6% на тези от ІІ група. 
При ІІІ група учениците под  нормата са се увеличили с 10,2%. Увеличение има и при учениците 
над нормата - с 6,4%. 

По показател телесна маса – 74,6% са в І група /норма/; 14,1% са във ІІ група /раз-ширена 
норма/; ІІІ група /извън нормата/ под – 1,4%, над – 9,7%. Намаление с 5,9% на учениците в І 
група и увеличение с 3,3% на тези във ІІ група. При ІІІ група /над нормата/ - намаление с 0,6%, 
а тези под нормата са се увеличили с 0,8%. 

Физическа дееспособност на учениците: 
При изследване на физическата дееспособност 100% от учениците са получили оценка 

над среден /3/. 
Заболеваемост на учениците: 
Новорегистрираните заболявания са 19, от които – 3 със затлъстяване, 8 с бронхиална 

астма, 1 с проблеми в зрението, 2 с епилепсия, 1 с инсулинозависим захарен диабет с 
кетоацидоза, 1 туберкулоза на белите дробове, 1 с реактивни артеропатии, 1 с нарушена липса 
на фактор на кръвосъсирването, 1 с юношески ревматоиден артрит.         
Диспансерно наблюдение на учениците 

Общо са предоставени данни за 41 диспансеризирани ученици. 
През 2020 година водещи са болестите на дихателната система – 17 - всичките с 

бронхиална астма.  
Изводи и тенденции в развитието на системата на здравеопазването и здравната 

инфраструктура на община Стралджа. 
Демография и здравни проблеми:  

 Миграционните процеси и отрицателния естествен прираст на населението ще по-виши 
необходимостта от по-адекватни и качествени здравни услуги на фона на масовото обедняване 
на населението.  

 Негативна тенденция за обезлюдяване на малките населени места.  
 Увеличава се броят на хората в нужда и хората от рисковите групи и групите в не-

равностойно положение. 
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Лечебни заведения: 
 Липса на болнично заведение. 
 Недостатъчен брой лични практики, което затруднява предоставяне на здравни услуги 

на отдалечените места в общината.  
 Недостатъчен брой специалисти по здравни грижи 
 Населението, живеещо в някой отдалечени райони нямат равни възможности за дос-тъп 

до болнични заведения. 
Достъп до болнични заведения: 

 Отдалечеността на селищата от мястото на предлагане на медицинска помощ (пър-вична, 
специализирана, болнична, спешна и неотложна), показва неравномерно покритие на селските 
райони от мрежата от лечебни заведения. 

 Отдалечени населени места от областния и от общинския център с фрагментарно по-
критие на нуждите от здравни грижи за населението. Необходимо е подобряване на здравния 
достъп и осигуряване на равни възможности за използване на здравни услуги в малките 
населени места в общината. 
Осигуреност с лекари: 
 Тенденция към намаляване броя на лекарите по медицина и дентална такава,  както и на 

специалистите по здравни грижи. 
 Осигуряването на качествено здравеопазване изисква:  
 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване чрез 

осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората, включително и на 
живеещите в малки населени места, отдалечени от общинския център;  

 Модернизация на материално-техническата база на спешния център, чрез осигуряване 
на съвременна медицинска апаратура;  

 Създаване на мобилни екипи  за осигуряване на медицинска помощ в отдалечените и 
труднодостъпни места;  

 Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване и засилване ролята на 
първичната помощ за сметка на болничното лечение; повишаване на здравната култура сред 
малцинствените групи.  

 Изграждането и управлението на справедлива, устойчива и ефективна общинска здравна 
система, ориентирана към качество и резултати с навлизане на електронно управ-ление в 
системата на здравеопазването и създаване на условия за здраве за всички през целия живот. 
 
4.3.3. Анализ на  образователната система в община Стралджа. 

Община Стралджа разполага с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира 
равнопоставен достъп до образование за децата и учениците от общината. В общината 
образователната система е изградена от  четири училища  и две детски градини. 

Към двете детски градини намиращи се в административния център на общината са 
създадени филиали, както следва: 

 ДГ „Мати Рубенова” в гр. Стралджа с филиали в с. Зимница и с. Войника; 
 ДГ „Здравец” в гр. Стралджа с филиали в с. Лозенец и с. Първенец, с разкрита яслена 

група в гр. Стралджа,  обхващаща деца от 10 месечна  до 3 годишна възраст. 
Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява 

физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо 
развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото 
взаимодействие.  

За реализиране на дейностите в образователната сфера, свързани с обучението, 
възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и 
учениците, е осигурен  необходимия педагогически и непедагогически персонал. 
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Детските градини в община Стралджа разполагат с добра осигурена  материална база, 
обезпечаваща дейността им. 

ДГ „Мати Рубенова“ се състои от основна сграда намираща се в гр. Стралджа и два 
филиала в с. Зимница и с. Войника.  В гр. Стралджа основната сграда е разположена на два 
етажа. Обучението се осъществява в 4 групи, като всяка от тях разполага с основно помещение, 
спално, санитарно помещение и гардеробна. В приземния етаж е разположен кухненският блок, 
складови помещения, перално помещение и котелно. В административната част има два 
кабинета. 

Сградата на филиала в с. Зимница се състои от два етажа. Обучението се осъществява в 2 
групи, разполагащи с основно помещение, спално, санитарен възел, гардеробна. Сградата 
разполага с кухненски блок, перално помещение, котелно, складови помещения и два 
административни кабинета. 

В сградата на филиала в с. Войника се обучава една група. В същата има обособени 
основно помещение, спално, санитарен възел и гардеробна. В приземния етаж се помещава 
кухненския блок, перално и складови помещения.  
 Всяка сграда разполога с  медицински кабинет. 
 Материалната база в ДГ „Мати Рубенова ”- гр. Стралджа и филиалите в с. Войника и с. 
Зимница са в сравнително добро състояние, необходим е ремонт на вътрешните помещения и 
пералните помещения, както и на котелните помещения за отопление на сградите.  
В основната сграда и във филиалите на детската градина има проблеми с  водопреносната и 
канализационната мрежа, които е необходимо да бъдат отстранени.   

ДГ „Здравец“  разполага с три сгради: в гр.Стралджа, филиал в с.Лозенец и филиал в с. 
Първенец. 

Сградата на ДГ „Здравец“ - гр. Стралджа  разполага с шест занимални, кухня, три 
административни стаи,  перално помещение,  медицински кабинет и котелно помещение. 
Сградата на филиала в с.Лозенец разполага с две занимални,  стая на учителя, кухня, перално 
помещение и котелно помещение с твърдо гориво. 

Сградата на филиала  в с.Първенец, разполага със занималня,  спално помещение, кухня, 
склад и перално помещение. 
          Основната сграда на  ДГ „Здравец“- гр. Стралджа е в задоволително състояние, докато 
състоянието на сградния фонд и дворното място на филиала в с. Първенец е в незадоволително 
състояние, нуждаещо се  от ремонти по саниране на сградата, ремонт на кухненско, складово и 
перално помещение. Също така като крайно необходимо е изграждане на централно парно 
отопление. 
 Дворното пространство в с. Първенец не разполага с игрови съоръжения.  
Системата за предучилищното образование осигурява условия за ранно детско развитие и 
подготовка на деца за училище (от 3 до 6 годишна възраст). Структурите на предучилищното 
образование в община Стралджа са добре развити.Осигуреността с детски градини, 
преподаватели и места в детските градини е добра. 

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

Таблица № 25 Детските градини. 

години 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

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

За разглеждания период  2014-2019 година се забелязват следните тенденции: 
Намаляване на  броя на децата в детските градини; 



 

стр 40 от 163
 

Броят на детските градини остава непроменен; 
Броят на групите остава непроменен през първите четири учебни години от разгледания 
период, а през последните две учебни години се забелязва увеличаване на броя на групите, 
тъй като в ДГ „Здравец”- гр. Стралджа е сформирана яслена група;  
Броят на педагогическият персонал остава непроменен.  
Деца в детските градини по пол. 

През периода 2014-2020 година се забелязва намаляване  в броя на децата, обхванати 
от детските градини. Ако през 2014 година те са били общо 490 бр., в т.ч. момчета- 239 и 
момичета- 251, то през 2019/2020 те са 415 бр., съответно 225 момчета и 190 момичета. 
Намалението представлява спад от 15,30%. 

 
             Таблица № 26. 

Година 
Детск  
градини 

Деца 

общо момичета момчета 

2014/2015 2 490 251 
 

239 

2015/2016 2 420 213 
 

207 
2016/2017 2 458 240 218 
2017/2018 2 457 222 235 
2018/2019 2 408 204 204 
2019/2020 2 415 190 225 

 

             Източник: НСИ 2020www.nsi.bg 
 
Групи в  детските градини. 

Броят на групите в детските градини бележат устойчивост през анализираният период 
2014-2019 година, като през последните две години, броят им се увеличава, тъй като в ДГ 
„Здравец”- гр. Стралджа е сформирана една яслена група;  

 

Таблица № 27 

години 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Община Стралджа 14 14 14 14 15 15 
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

Педагогически персонал в детските градини. 
Педагогическия състав в детските градини показва устойчивост през периода 2014-2020, от 
гледна точка на щатното разписание. 
 
Таблица № 28 

години 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Община Стралджа 30 30 30 30 30 30 
Източник:образователните институции 
 

Училища. 
Степента на завършено образование е необходимо условие за осигуряване за заетост на 

жителите, за получаване на по-високи доходи, за постигане на по-добро качество и стандарт на 
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живота на населението, а в териториален аспект, и за намаляване на риска от бедност и социална 
изолация. 

В изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизма 
за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на 
отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст, общинската администрация оптимизира процесите и алгоритъма за 
съвместна работа на институциите в проследяването на всички незаписани, отпаднали, 
реинтегрирани, повторно и новоотпаднали деца/ученици. 
Училищната мрежа в общината е изградена от четири училища, от които едно средно и три и 
основни училища, притежаващи следната материална база: 

1. Училище  СУ „П.К.Яворов“ 
Вид, съгласно чл. 24-27/37-41 от ЗПУО : неспециализирано, средно (І-ХІІ клас  вкл.),  осигурява 
професионална подготовка. 
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: общинско, средищно 
Община: Стралджа 
Интернет страница: www.sustraldzha.org 
Град: Стралджа 
Е-mail: sou_yavorovv@mail.bg 
СУ „П. К. Яворов“ разполага със сгради - публична общинска собственост. 
Брой на сградите: 

 учебен корпус – 4 етажа; 
 физкултурен салон – 2 етажа; 

Тип строителство, съгласно чл. 123 от Наредба №5 от 21.05.2001 год. – монолитно 
строителство. 

Училищна сграда: 
 Първи етаж – кабинет по физика, игротека, кабинет по труд и техника, специализиран 

кабинет по учебна практика, една административна стая, 4 класни стаи за начален курс, 
стая на началните учители, 3 стаи на обслужващия персонал. Първият етаж е свързан с 
ученическия стол.  

 Втори етаж – кабинет по биология, кабинет на педагогическия съветник, 2 компютърни 
зали, 8 учебни стаи, 1 учителска стая, кабинет на ресурсния учител, 2 медицински 
кабинета, 4 административни помещения, 2 хранилища по предмети, 1 складово 
помещение.  

 Трети етаж – 8 класни стаи, 1 кабинет по изобразително изкуство, 1 кабинет по химия, 1 
лабораторен кабинет,  5 хранилища по предмети, кабинет на училищния психолог.  

 Четвърти етаж – библиотека с хранилище, кабинет по музика, 5 класни стаи, 3 хранилища 
по предмети.  
Физкултурен салон: 

 Първи етаж – 2 плувни басейна - голям 25/12м и малък 12/6 м, 2 съблекални с душови 
помещения, 2 стаи за преподаватели и обслужващия персонал, 1 складово помещение. 

 Втори етаж – физкултурна зала, фитнес зала - нефункционираща, 3 стаи за 
преподавателския състав, 1 склад, 2 съблекални. 

Училището разполага с 59 компютърни конфигурации, преносими компютри-43, 
мултимедийни проектори, интерактивни дисплеи-3, интерактивни дъски-2, дидактически 
материали, принтерна и копирна техника.  

Налице са всички необходими условия за провеждане на лабораторни упражнения по 
химия, физика, биология, човекът и природата.  
Изградена е мултифункционална площадка за баскетбол, волейбол и тенис на корт.  
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СУ "П. К. Яворов" се нуждае от ремонт на спортните площадки и дворното място. Сградата на 
физкултурния салон се нужда от саниране и ремонт на покрива, както и от ремонт на 
вътрешните помещения.   

2. Основно училище "Св.св. Кирил и Методий"- гр.Стралджа 
Вид, съгласно чл.24-27/37-41 от ЗПУО: Основно- Неспециализирано 
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: Общинско 
Община: Стралджа 
Интернет страница: oustraldja.com 
Град: Стралджа 
Е-mail: ous1@mail.bg 
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ -гр.Стралджа разполага със сгради - публична 
общинска собственост. В една сграда, са разположени 21 класни стаи, разположени както 
следва: 

 приземен етаж – 7 учебни  стаи; 
 първи етаж – 7  учебни стаи; 
 втори етаж – 7 учебни  стаи. 

Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ - гр.Стралджа разполага с  компютърен 
кабинет, 3 административни стаи / дирекция, зам. дирекция, счетоводство/, учителска стая, 
лекарски кабинет, помощни и други помещения, открита спортна площадка и училищен двор. 
Училището разполага с 15 компютърни конфигурации, 10 компютъра, 20 лаптопа, 
размножителна техника, дидактически материали по учебни предмети и др.  

В отделна от училищната сграда  е самостоятелен физкултурен салон, със съблекални, 
помощни помещения, баня и санитарен възел към него, но сградата не в добро състояние. 
Необходим  е цялостен ремонт на покрива. В не добро състояние е дворното място и игрището 
на училището. Сградата има необходимост от подмяна на дограмите, саниране, както и ремонт 
на вътрешните помещения. 

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

Вид, съгласно чл.24-27/37-41 от ЗПУО: неспециализирано 
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: Общинско 
Община: Стралджа 
Интернет страница: ou-zimnica.com 
Село:Зимница 
Е-mail: zimnica8690@abv.bg  

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“-  с. Зимница разполага със сгради - публична общинска 
собственост. В един учебен корпус,  са разположени 8  класни стаи, 1 компютърен кабинет, 1 
лекарски кабинет, игротека, учителска стая, стая на психолога, стая на счетоводителя, столова, 
самостоятелен физкултурен салон,  помощни и други помещения, 3 открити спортни площадки  
и училищен двор. 

Училището разполага с 15 компютърни конфигурации, 18 лаптопа, 6 таблета, копирна 
техника, дидактически материали по учебни предмети и др. 
Сградата, където се намира физкултурният салон е в много лошо състояние и се нуждае от 
основен ремонт. През последните 3 години учениците нямат достъп до нея, тъй като тя е 
непригодна за използване. 

3. Училище ОУ,,Христо Ботев“с. Войника 
Вид, съгласно чл.24-27/37-41 от ЗПУО: неспециализирано 
Вид на институцията, съгласно чл.35-36 от ЗПУО: общинско 
Община: Стралджа 
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Интернет страница: ou-voinika.com 
Град/село: с. Войника 
Е-mail: ouvoinika@mail.bg  

OУ,,Христо Ботев“- с. Войника  разполага със сгради - публична общинска собственост. 
В сградата на училището са разположени 6 класни стаи и 1 компютърен кабинет. В 

приземният етаж на училището са изградени 1 медицински кабинет, 1 административна стая и 
ученическа трапезария. На първи етаж е  физкултурния салон. В двора на училището има още 
една сграда. Едната част от нея е склад, а другата е голяма стая , обзаведена за часовете по 
занимания по интереси за групите за целодневна организация на учебния ден. На двора има 
добре поддържана  открита спортна площадка. Училището разполага с 15 компютърни 
конфигурации, размножителна техника, дидактически материали по учебни предмети и др. 
Сградата на ОУ „Христо Ботев”- с. Войника е в лошо състояние, налагащо  санирането й и 
вътрешно пребоядисване на всички вътрешни помещения. Дворното пространство има условия 
за изграждане на площадка за  Безопасност на движението по пътищата (БДП). Училището се 
отоплява на твърдо гориво и има нужда от изграждане на централна отоплителна система. 
Училището не разполага с физкултурен салон, а спортното игрище се нуждае от ремонт. 

Ученици по пол и клас. 
За периода от 2014 до 2019 година,  броят на учащите възлиза на 7147 бр. Забелязва се 

устойчива тенденция на намаляване броя на учащите. Ако през учебната 2014/2015 техният брой 
е 1279, то през учебната 2019/2020 те са 1052 ученици, или  спад  от 227 бр. или 17,75%. В 
следствие на това се наблюдава и спад в броя на паралелките. За учебната 2014/2015г. броят на 
паралелките е 59, а за учебната 2019/2020г. броят на паралелките е 50. 

Разпределението на учащите по паралелки за учебната 2019/2020 г. е както следва: 
 От I – IV клас  -507, (242 момчета и 265 момичета); 
 От V-VII клас  - 448, (248 момчета и  200 момичета); 
 От VIII- XII клас  - 97, (50 момчета и  47 момичета). 

Училища, паралелки, учители, учащи и завършили и напуснали в общообразователни и 
специални училища в община Стралджа по учебни години. 

 
Таблица № 29 

Г
од

ин
а 

У
чи

ли
щ

а 

I - IV клас V - VIII   клас IX - XII клас 

па
ра

ле
лк

и 

уч
ит

ел
и 2

 

учащи 

на
пу

сн
ал

и 

па
ра

ле
лк

и 

уч
ит

ел
и 2

 

учащи

за
въ

рш
ил

и 

на
пу

сн
ал

и 

па
ра

ле
лк

и 

уч
ит

ел
и 2

 

учащи 

за
въ

рш
ил

и 

на
пу

сн
ал

и 

об
щ

о 

в 
т.

ч.
 ж

ен
и 

об
щ

о 

в 
т.

ч.
 ж

ен
и 

об
щ

о 

в 
т.

ч.
 ж

ен
и 

20
14

/2
01

5 

4 28 32 

60
2 

28
8 4 27 35

58
0 

26
3 

10
1  4 7 97
 

48 29 - 

20
15

/2
01

6 

4 26 30 

57
0 

27
9 1 24 33

59
7 

27
6 

93
 

20 5 9 

10
7 42 18 8 



 

стр 44 от 163
 

20
16

/2
01

7 
4 24 41 

58
8 

29
5 17 23 35

58
1 

27
2 

88
 

15 8 11 

10
1 48 21 17

Г
од

ин
а 

У
чи

ли
щ

а 

I - IV клас V - VII   клас VIII - XII клас 
па

ра
ле

лк
и 

уч
ит

ел
и 2

 
учащи 

на
пу

сн
ал

и 

па
ра

ле
лк

и 

уч
ит

ел
и 2

 

учащи

за
въ

рш
ил

и 

на
пу

сн
ал

и 

па
ра

ле
лк

и 

уч
ит

ел
и 2

 

учащи 

 
за

въ
рш

ил
и

на
пу

сн
ал

и 

об
щ

о 

в 
т.

ч.
 ж

ен
и 

об
щ

о 

в 
т.

ч.
 ж

ен
и 

об
щ

о 

в 
т.

ч.
 ж

ен
и 

20
17

/2
01

8 

4 24 43 

56
0 

 
78

 

42 19 35
45

6 

21
9 

18
2 61 7 9 

14
2 68 5 45

20
18

/2
01

9 

4 24 38 

52
9 

27
9 27 24 37

44
0 

20
7 

11
6 20 8 10 

14
5 63 17 5 

20
19

/2
02

0 

4 24 41 

50
7 

26
5 - 20 40

44
8 

20
0 

10
1 - 5 10 97
 

47 28 - 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

Завършили ученици в училищата по степени на образование. 
Общият брой на завършилите основно образование през отчетния период са 681 бр., 

неравномерно разпределени през годините. Учениците завършили средно образование през 
отчетния период са 118 ученици. 

 
Таблица № 30 

Години Основно образование Средно образование 
2014 111 29 
2015 93 18 
2016 88 21 
2017 182 5 
2018 116 17 
2019 101 28 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 

 
Напуснали основно и средно образование  в община Стралджа. 
Общият брой на напусналите ученици от основно образование в Община Стралджа за 

периода 2014 – 2019 год. е 125 броя, а броят на напусналите средно образование е 75 броя, 
като през 2019г. е видно,че няма отпаднали ученици. 
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Таблица № 31. Отпаднали ученици 

Години  Осн вно образование Средно образование 
2014 9 - 
2015 20  
2016 15 17 
2017 61 45 
2018 20 5 
2019 - - 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 

Учители в училищата от община Стралджа. 
Общият брой на педадогическия персонал, зает в общинските училища е 97 

учители.Педагогическият персонал в общинските училища притежава необходимата 
степен на квалификация и компетенции. 

 
Таблица № 32. Педагогически специалисти в община Стралджа по степени на образование и 
по учебни години 

Учебни години 
О що - 

педагогическ
и персонал 

Бакалавър и 
магистър 

Професионален 
бакалавър 

Средно 
образование 

2014/2015 x x x x 
2015/2016 78 64 14 - 
2016/2017 92 77 13 2 
2017/2018 93 77 14 2 
2018/2019 91 81 10 - 
2019/2020  97 87 9 1 

Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 
 

Учащи в професионалните паралелки в СУ „П.К. Яворов“- гр. Стралджа по пол. 
През учебната 2018/2019г. в Средно училище „П. К. Яворов”- гр. Стралджа е утвърдена 

една професионална паралелка I степен до X клас с професия „Работник в заведенията за 
хранене  и развлечения", специалност  "Работник в производството на кулинарни изделия в 
заведенията за хранене и развлечения". Поради голям интерес от учениците в общината след 
завършването на основното си образование се формират по две паралелки във всяка следваща 
учебна година. 
Новоприети за придобиване на степен на професионална квалификация. 
 
Таблица № 33 

учебна 
година 

Професионални гимназии и паралелки за придобиване на I степен 
професи нална квалификация 

Общо Мъже Жен 
2014/2015 х х х 
2015/2016 х х х 
2016/2017 х х х 
2017/2018 х х х 
2018/2019 28 14 14 
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2019/2020 48 19 29 
Източник: НСИ 2020 www.nsi.bg 

 
Основни изводи , относно  развитието  на сектор „Образование“. 

Демографското и урбанистично развитие на града и общината са предизвикателства, на които 
системата на общинското образование трябва да отговори. 
Засилени са обществените очаквания към системата  за предоставяне на качествено 
образование, съобразено с потребностите на социално-икономическата и културна среда. 
Модернизирането и развитието на системата на общинското образование не може да бъде 
осигурено единствено с ресурсите от държавния бюджет за държавно делегирана дейност 
„Образование”. Необходимо е да се развият оптимално възможностите на публично-частните 
партньорства в областта на образованието и максимално да се използват възможностите за 
проектно финансиране на образователни дейности в Общината. 
Наличният сграден фонд на не всички учебни заведения е в задоволително състояние. 
Необходимо е да се помисли за подмяна на дограмата, саниране, хидроизолация, слънчеви 
колектори, обновяване на котелните стопанства, кухненски и перални помещения, както и 
обновяване на  спортните площадки и дворните места на сградите. 
Персоналът, работещ в образователните институции притежава необходимата квалификация 
и опит, но в по-голямата си част е на възраст над 40 години.  
• По отношение членството в Европейския съюз: нарастват изискванията към 
образованието; повишава се необходимостта от гражданско участие; повишават се 
възможностите за участие в европейски и национални програми;  разкриват се възможности 
за финансиране по Структурните фондове (ОП “Човешки ресурси”). 
 
 
 

     4.3.4. Пазар на труда в община Стралджа. 
Безработица. 

Равнището на безработица в община Стралджа към 31.12.2019 г. е 10,7 % . В сравнение с 
2018 год. тя е била 13,83 %, т.е. нивото на безработицата е спаднала с около 3,1 %., а спрямо 
2017 г., където безработицата е в рамките на 21,61%, спадат  е в рамките на 10,9%. В сравнение 
с 2014г., видима е устоичива тенденция за намаляване на средното равнище на безработицата в 
община Стралджа с повече от 25,1% 

 
Таблица № 34 
Показател  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Средно равнище на 
безработицата в % 

35,82 32,64 29,49 21,61 13,83 10,7 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ –Ямбол, филиал Стралджа 
 

4.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност. 
Развитието на икономиката в община Стралджа в пазарни условия е свързано с нуждата 

от специфичен вид услуги,  целево насочени към подкрепа на населението  и бизнеса. Във 
функционално-отраслов аспект, те са свързани основно със създадена  и функционираща 
инфраструктура в следните направления. 
4.4.1.Институционална инфраструктура. 

Институционалната инфраструктура е със специфичен характер. Тя включва обекти, 
предоставени на различни институции, олицетворяващи дейността на различните видове власти 
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на територията на община Стралджа. Седалищата на тези институции са в община Стралджа и 
за тяхното функциониране е изградена съответната инфраструктура. 

От обектите на инфраструктурата на местната власт е сградата на общинската адми-
нистрация на община Стралджа. Инфраструктурата, използвана от районните институционални 
структури, осигуряваща обслужване на населението са: 

 Полицейски участък с район на обслужване община Стралджа 
 Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” с район на обслуж-ване  

община Стралджа. 
 Районна пътна служба с район на обслужване община Стралджа. 
 Дирекция “Бюро по труда“ Ямбол, филиал Стралджа 
 Изнесено работно място на Дирекция „Социално подпомагане” – обслужва община 

Стралджа. 
4.4.2.Техническа инфраструктура. 

а) Водоснабдителна мрежа. 
Водоснабдяването в общината се осигурява от 32 източника, намиращи се в 12 вододайни 

зони и 5 броя резервни водоизточника. Подаването на питейна вода се осъществява с помпени 
станции и гравитачно, от подземни водоизточници, попадащи в 2 водоснабдителни групи – 
„Стралджа“ ( в която са включени гр. Стралджа, с. Лозенец , с.Воденичане и с. Атолово) и 
„Бакаджик“ (попадат селата Тамарино, Каменец, Войника и Саранско). Изразходваната питейна 
вода средно на жител в общината е 89л/ж/ден. По-голямата част от водопроводната мрежа в 
населените места е силно амортизирана – външните водопроводи са основно от етернитови 
тръби (около 78км), което води до загуби на вода в системата. Те са полагани в периода 1970-
1980 година. Стоманените тръби са около 3,5км – голяма част вече корозирали и често 
авариращи. Има само 3 км полиетиленови тръби положени през 2001-2002 година. Загубите на 
вода в общината са 79%. Вътрешната водопроводна мрежа на територията на общината е 212км 
от който: 37 км – стоманени тръби; 174 км – етернитови и каменинови тръби и 1км – 
поцинковани тръби, като общите загуби на вода в системата е около 46%, главно за сметка на 
амортизираната и неефективно изградена преносна мрежа. 

През 2019 и 2020 г. при изпълнение на проект финансиран от ПРСР бе подмененна изцяло 
вътрешната водопроводна мрежа на с. Зимница  като бяха подменени 26 км линеен водопровод 
и 8 км сградни водопроводни отклонения с PP тръби. 
Дял от домакинствата по източник на водоснабдяване в община Стралджа 
 
Таблица №35 

Населено място 
Дял от домакинствата с достъп до: 

Обществено 
водоснабдяване 

Собствен 
водоизточник 

Няма източник на 
вода 

България 96,2% 1,3% 0,7% 
Община Стра джа 86,4% 1,8% 2,3% 
Източник: НСИ - Преброяване на населението 2011 

 
Таблица № 36 - Брой на обитаваните жилища по източник на водоснабдяване 
 Общо В градовете В селата 
Обитавани жилища 
(брой) 

5068   

Обществено 
водоснабдяване 

4378 1596 22782 

Собствен 
водоизточник 

 1 2 89 
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Обществено 
водоснабдяване и 
собствен 
водоизточник 

178 40 138 

Няма източник на 
вода 

116  2 44 

Източник: НСИ - Преброяване на населението 2011 
 

б/Канализационна мрежа. 
Изградената канализационна мрежа в Община Стралджа е крайно недостатъчна за 

обслужването на всички населени места и не отговаря на изискванията за опазване на околната 
среда. От всички населени места с почти изградена канализационна мрежа е само село Зимница 
– почти 65%. Всички обекти в град Стралджа са с локални септични ями. Функционират 
отделни локални пречиствателни станции за отпадни води , които обслужват някои от 
промишлените предприятия. На територията на град Стралджа функционира покрит 
стоманобетонов канал за отводняване на битови и дъждовни води. 

На юг от с. Зимница (на около 100 м) е отреден терен за пречиствателна станция, която 
ще обслужва с. Зимница и с. Чарда. Той е с площ 7,8 дка. Пречистените отпадни води ще бъдат 
заустени в прилежащото дере. 

Друг терен който е отреден за пречиствателна станция се намира на юг от гр. Стралджа в 
посока към керамичния завод. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 37 - Дял на домакинствата по наличие на канализация 

Населено място 

Дял от домакинствата с достъп до: 

Обществена 
канализация 

Изгребна, 
септична яма 

или др. 
съоръжение 

Попивна яма 
 

Няма 
канализация 

България 72,5% 8,4% 16,2% 2,9% 
Община 
Стралджа 

10,5% 11,9% 16,3% 13,6 

Източник:НСИ - Преброяване на населението 2011 

 
 
Таблица № 38 - Обитавани жилища по наличие на канализация 
 Общо В градовете В селата 
Обитавани жилища 
(брой) 

4763 1710 305 

Обществена 
канализация 
 

533 233 300 
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Изгребна, септична 
яма или др. 
съоръжение 

604 393 211 

Попивна яма 3007 897 2110 
Няма канализация 619 187 432 
Източник: НСИ - Преброяване на населението 2011 
 

Основни изводи от анализа на водоснабдителната и канализационната инфраструктура: 
 Всички населени места в община Стралджа имат необходимост от подмяна на 

водопроводната мрежа. 
 Липсва канализационна мрежа в цялата община. 
  Изграждането на канализационна мрежа се явява едно от най-необходимите и си-гурни 

мероприятия за подобряване на екологията на града и населените места в общината. 
в/Електроснабдяване, енергопотребеление и ВЕИ. 
Актуалното състояние на мрежата в Община Стралдажа се характеризира с броя 

осветителни тела съобразно броя  на населението:     
 

Таблица № 39  
№ по 
ре 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НАСЕЛЕНИЕ БРОЙ ОСВЕТИТЕЛИ 

1 с. Александрово 117 77 

2 с. Атолово 191 72 
3 с. Богорово 52 64 
4 с. Воденичане 386 138 

5 с. Войника 304 115 

6 с. Джинот 2 5 83 

7 с. Зимница 1704 432 

8 с. Иречеково 356  16 

9 с. Каменец 368 113 

10 с. Леярово 22 36 

11 с. Лозенец 597 200 

12 с. Люлин 173 62 

13 с. Маленово 268 139 

14 с. Недялско 213 137 

15 с. Палаузово 89 84 

16 с. Поляна 159 153 

17 с. Правдино 54 61 

18 с. Първенец 192 125 

 9 с. Саранско 91 62 
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20 гр. Стралджа 6659 864 

21 с. Тамарино 142 98 

22 с. Чарда 238 83 

     Източник: Община Стралджа  
 

За селата използваните осветителни тела са луминисцентни лампи, натриеви лампи, 
живачни лампи и LED осветители, като са поставени на стълбове с 8 м. височина и разстояние 
между стълбовете 28 м., на 0,5-1 м. от уличното платно. Средната осветеност, която се постига 
е като следва: 

 Луминисцентна лампа- 0,057 cd/m2 
 Натриева лампа- 0,270 cd/m2 
 Живачна лампа – 0,321 cd/m2 
 LED осветител – 345 cd/m2 

Състоянието на осветителната система е крайно недостатъчно за покриване на 
съвременните норми. На много места между осветителите има дървесна растителност или  
монтирани пътни знаци. Поради ниската степен на защита на осветителя, те са силно замърсени. 
В резултат на това, коефициентът им на полезно действие е значително под нормативните 
стойности - 0.5÷0.6, а светлоразпределителните криви силно се различават от изискванията. 
Това се отразява на реалната степен на осветеност на уличното платно и води до значителна 
неравномерност, далеч от нормативните изисквания. По-голямата част от осветителните тела са 
напълно амортизирани. Пусковите им устройства се задействат със закъснение и водят до 
увеличени енергийни загуби. Управлението им се извършва от касети чрез предварително 
настроени часовникови механизми. Поради високите експлоатационни разходи, породени от 
голямата отдалеченост на устройствата, пренастройването им е сведено до два пъти годишно – 
за летен и зимен режим, което е крайно неефективно от енергийна гледна точка. Кабелната 
мрежа е въздушна – единична и двойна, изградена с алуминиеви кабели, като на много места е 
амортизирана и води до чести аварии.  Стълбовете са с рогатки – единични, двойни или тройни, 
чиято дължина варира. В повечето случаи се използва само една от тях, а на места осветители 
въобще не са монтирани. 

В селата Воденичане и Зимница и в град Стралджа са монтирани общо 136 автономни 
фотоволтаични осветителя. Те са с мощност 20W и са изградени по главните улици в селата и в 
града. Част от тях са с намален ресурс на акумулатора и светят през много ограничено време. 
За да се компенсира липсата на достатъчна осветеност в експлоатация са оставени и 
конвенционалните улични осветители. 

Всички  улици са осветени едностранно като осветителите са разположени само от едната 
страна на пътното платно. 

Не са  установени нарушения при експлоатацията и поддържането на външната 
осветление по отношение на имотите – общинска собственост. 

Община Стралджа разполага с Автовишка „ИВЕКО” 50С11 за обслужването на уличното 
осветление и за улеснение поддръжката на електропреносната мрежа. 

Община Стралджа  кандидатства за финансиране на следните строително ремонтни 
дейности, съгласно извършено техническо обследване: 

1. Демонтаж на съществуващите натриеви и живачни лампи и монтаж на нови LED 
осветителни тела; 

2. Доставка и монтаж на LED осветителни тела на нови места; 
3. Демонтаж на стари и монтаж на нови рогатки; 
4. Доставка  и монтаж на  Блок за управление и комуникация към система за управление 

на енергията; 
5. Доставка  и монтаж на Фотоволтаичен генератор за собствени нужди.  
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Изграждане и развитие на системата 
Енергийната система за захранване на  Община Стралджа е част от Републиканската 

мрежа. Основното захранване е на 110 kV. В експлоатация е подстанция „Стралджа 110/20 kV, 
захранена с електропроводи 110 kV „Мараш” и „Палаузово”, с които се осъществява и връзката 
между подстанциите и електроразпределителните мрежи на съседните Общини. 

На територията на Общината има изградени фотоволтаични централи. Източниците са 
присъединени към мрежа 20 kV и са от регионално ниво. Разположение на фотоволтаичните 
паркове в община Стралджа по землища: 

 с.Атолово: 1330 kWp; 1376 kWp; 4014 kWp; 2483 kWp и 90 kWp 
 гр.Стралджа 1380 kWp 
 с.Палаузово 4200 kWp и  800 kWp 
 с.Тамарино 80 kWp 

Основен източник на захранване на Общината е Републиканската енергийна мрежа на 
110 kV. 

Източниците на ел. енергия за задоволяване потребностите на Oбщината е 
трансформаторна подстанция „Стралджа” 110/20 kV. 

Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентоспособността и 
енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на 
България през годините постепенно се повиши и вече достига стойности над средните за 
страните от ЕС. 

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически 
растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за: 

 висока конкурентоспособност; 
 сигурност на енергоснабдяването 
 спазване изискванията за опазване на околната среда, не може да бъде постигната 

без мащабно внедряване на ВЕИ.  
Държавното управление и системата на обществените отношения при осъществяване 

политиката за насърчаване използването на ВЕИ са регламентирани в Закона за енергети-ката 
(ЗЕ) и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). 

Националните цели за развитие на сектора на ВЕИ са посочени в Националната 
дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ (НДПВЕИ): 

 Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2020 година да надвиши 16% 
от брутното производство на електрическа енергия; 

 Заместване на конвенционални горива и енергии, използвани за отопление и БГВ: 
 Да бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не 

по-малко от 1 500 ktoe годишно; 
 Потребление на течни биогорива: Поемането на ангажимент по Директива 

2003/30/ЕС за пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразено с реалните 
възможности и пазарни условия в страната. 

г/Топло и газоснабдяване. 
Община  Стралджа  е  със  стратегическо  значение  в  газоснабдителната  мрежа  на  

страната,  тъй  като  през  нея  преминава  транзитният  газопровод  от  Българо – Румънската  
до  Българо – Турската  граница. 

През територията  на  община  Стралджа  преминават  следните  съоръжения,  собственост 
на  Булгартрансгаз: 
 Магистрален  газопровод – южен  клон  с  условен  диаметър  700 мм  и   работно  налягане  

5,4 MPa; 
 Транзитен  газопровод  за  Турция,  Гърция  и  Македония  с  условен  диаметър  1200 мм  и  

работно  налягане  5,4  MPa; 
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 Транзитен  газопровод  за  Турция,  Гърция  и  Македония – лупинг  с  условен  диаметър  
1200 мм  и  работно  налягане  5,4 MPa; 

 Транзитен  газопровод  за  Гърция  и  Македония – с условен Диаметър  1000 мм  и  работно  
налягане  5,4 MPa; 

 Транзитен  газопровод  за  Турция  N°1  с  условен  диаметър 1000 мм и  работно  налягане  
5,4 MPa; 

 Транзитен  газопровод  за  Турция  N°2  с  условен  диаметър  1000 мм  и  работно  налягане  
5,4 MPa,  участък  от  Недялско  до  Стралджа  изграден,  и   участък  от  Лозенец  до  Недялско  
в  процес  на  изграждане; 

 Компресорна  станция  Лозенец  с  прилежащите  и  съоръжения; 
 Електропроводи  20 kV на  КС Лозенец  с  извод  Пропан  и  извод  Бадем; 
 Оптични  и  съобщителни  кабели,  положени  в  сервитута  на  Газопроводите; 
 Измервателен  възел  при  КС Лозенец; 
 Газопроводно  отклонение  и  АГРС Стралджа  с  условен  диаметър 100 мм  и  работно  

налягане  5,4 MPa; 
 Електрозахранващ  кабел  за  АГРС Стралджа; 
 Кранови  възли (КВ)  и  станции  за  катодна  защита (СКЗ); 
 Технологичната  връзка  с  условен  диаметър  700 мм  между  ТГ  за  Турция N°1  и  ТГ  за 

Турция  N°2  при  с. Недялско – в  процес  на  одобряване  на  проектна  документация; 
 Междусистемна  връзка  Турция – България ( ITB)  с  условен  Диаметър  700 мм  с  налягане  

от  5,4  до  10 MPa  в  зависимост  от  вариантите  на   технологична  схема.  За  проекта  са  
извършени  предпроектни  проучвания, като  са  разработени  3  варианта  на  трасе  и  бъдеща  
Компресорна  станция (КС)  Лозенец 2. 

Съгласно  ОПР 2014 – 2020 г. през  територията  на община  Стралджа  се  изгради    нова  
междусистемна  газова  връзка  Турция – България /ITB/.  Тръбопроводът  с  дължина  77 км.  
/75 км.  на  територията  на  България  и  2 км.  на  Турция/   ще  може  да  се  използва  за  
транспортиране  на  природен  газ  от  Азербайджан  през  Турция  към  България.  Капацитетът  
е  от  1  до  3 млрд. куб.м. газ /годишно. 

В  землището  на  с.  Недялско  се  намира  площадка  на  съществуваща  СОГ,  която  ще  
бъде  демонтирана  и  площадката  ще  бъде  рекултивирана.  Зона  за  превантивна  устройствена  
защита  към  газопровода  тангира  и  отчасти  засяга  землището  на  с. Воденичане. 

Съгласно  предварителната  технологична  схема  в  състава на  обекта  се  проектират  
следните  технологични  съоръжения: 

Съоръжения,  които  ще  се  изградят  на  съществуваща  технологична  площадка  в  района  
на  КС ,,Лозенец”; 

Системи  от  общостанционни  кранове  за  включване  (обвръзка)  на  новия  газопровод  
към  технологичната  схема  на  КС ,,Лозенец”  и  към  ,,Транзитен  газопровод  N°2”  от  участъка  
(лупинга  Люляково – КС  ,,Лозенец”; 

Станция  за  очистване  на  газопровода,  пуск  DN1000,  демонтирана  от  площадка  на  
СОГ  при  с. Недялско. 

Нова  площадка за  изграждане  на  шахта и  монтаж  на  дебитомер – в  началото  на  
новопроектирания  изходен  шлейф; 

Охранен  кранов  възел  Б1 – на  нова  площадка,  утвърдена  и  с  променено  
предназначение; 

Съществуваща  площадка  на  СОГ ,,Недялско” - ще  се  изпълни  демонтаж  на  
съществуващата  Станция  за  очистване  на  газопровода,  пуск  DN1000,  и  ще  се  изправи  
газопроводът  на  територията  на  площадката  с  цел  осигуряване  преминаването  на  очистни  
и  инспектиращи  бутала  (демонтираните  съоръжения  ще  се  преместят  и  използват  за  
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изграждането  на  станцията  за  очистване  на  ,,Транзитен  газопровод  N°2  за  Турция”  при  
КС  ,,Лозенец”; 
д/Транспортно-комуникационна. 

Добра транспортна комуникация – жп линията „София-Пловдив-Бургас“, АМ „Тракия“, 
пътища I-6 и I-7; 

Републиканската пътна мрежа, която се намира на територията на общината, е съставена 
от близо 19 км автомагистрали, 20 км пътища I клас, 12,5 км – втори и 93,7 км – трети. Те 
съставляват близо 58,5% от общата пътно-транспортна мрежа в община Стралджа. С 
въвеждането в експлоатация на АМ „Тракия”, по показателя относителен дял от общата 
дължина на РПМ е с по-високи от средните за страната, района и областта. Благодарение на 
новоизградената автомагистрала, интензивният трафик по първокласните пътища на 
територията на общината е облекчен. С голямо значение за община Стралджа е наличието на 
пътен възел „Ямбол-изток”, чрез който се осъществява връзката на жителите на общината с АМ 
„Тракия”. Друг важен възел, осигуряващ връзка на общината с републиканската пътна мрежа, 
е „Петолъчката”, в който се пресичат Подбалканския път /I-6/, републиканския I-7 и III-707 (към 
Стралджа). Делът на първокласните пътища е по-нисък от средните стойности за страната, 
района и областта, което подчертава добрата свързаност на населените места в общината с 
важните за развитието на региона градове. Освен първокласните пътища от национално 
значение, през територията на община Стралджа преминава трасето на второкласния път II-53 
/Ямбол-Средец-Бургас/. Той свързва населените места от южната част на общината с областния 
център – гр. Ямбол и с гр. Бургас. Дължината на участъка, попадащ в границите на общината, е 
12,5 км. 

Третокласните пътища са представени от:  
 ІІІ 7007 /Зимница-Стралджа-Лозенец/ - осъществява връзката с І-7 и областния 

център; 
  ІІІ–7072 /Недялско-Иречеково-Търнава/ - обезпечава свързаността на тези села с 

гр. Ямбол;  
 ІІІ-7009 /Бояново-Борисово-Леярово – дължината му е 4,2 км и чрез него 

Стралджа се свързва със съседната община Елхово; 
  ІІІ-707 /Петолъчката-Голямо Крушево–ІІ-79/ - той е основната транспортна 

комуникация на общината, която осъществява пряка връзка с голяма част от населените места 
/Воденичане, Палаузово, Първенец, Недялско/ и косвена - с други населени места /Иречеково, 
Люлин, Богорово, Правдино/, чиито отклонения, като пътища от четвъртокласната пътна 
мрежа, започват от този път. Дължината на участъка в рамките на общината е 47 км. 
Общинската пътна мрежа на Стралджа обхваща близо 103 км, от който 79,3 км са бившите 
четвъртокласни пътища и местните такива. Те заемат общ дял от 41,51% от общата пътна мрежа 
в общината. Дължината на месните пътища е 23,6 км, които свързват туристически обекти /х. 
Люляк, местност “Даржевица”/ и път, свързващ с. Атолово с кариерата за глина в “Блатото”, 
експлоатирана от “Стралджа Керамика” – ЕАД. 
 
Таблица № 40 - Дължина на републиканската пътна мрежа 
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км 

Относителен дял от общата 
дължина % 

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

3087 105 597 767 1723 3,29 19, 4 24,85 55,81 

Област 
Ямбол 

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

Община 
Стралджа 

224,3 18,8 20 12,5 173 8,38 8,92 5,57 7,1 

Източник: НСИ, АПИ 
 

  Таблица № 41 - Списък на общинските пътища 

Номер 
на  път 

Наименование 

Дължина  на  
пътя на  

територията на  
общината  (м) 

JAM  1059 III – 707  от  гр.  Стралджа  до  с. Атолово 3600 
JAM  2058 III – 707  oт  с. Джинот  до  III – 7072 7800 
JAM   064 III – 53  от  с. Войника  до хижа „Инжови извори”  3297 
JAM  3050 III – 53  от  с. Тамарино  до  границата  на  общината 5000 
JAM  3051 I – 7  от  с. Зимница  до  границата  на   общината 2800 
JAM  2060 III – 707  от  гр. Стралджа  до  с. Маленово  700 
JAM  2057 от  разклон  III – 7072   до  с. Иречек во 5600 
JAM  2056 от  разклон  III – 7072  до  с. Люлин 21 0 
JAM  2054 от  разклон  III – 707  до  с. Правдино 6900 
JAM  2053 От  разклон  III – 707  с. Александрово до  с. Леярово 9900 
JA   1052 I – 7  от  с. Зимница  до  с. Джинот 8300 
JAM  2055 От  разклон  III – 707  до  с. Богорово 2000 
JAM  2067 I – 7,  Зимница – промишлена  зона  Зимница 968 
JAM  3062 JAM  3061,  х. ,,Люляк”  -  завод ,, Хан  Аспарух” 1830 
JAM  3066 III – 5308,  Каменец – кариера ,, Каменец” 2100 
JAM  30 8 / III – 707/  Воденичене – СС летище 1345 
ОБЩО 73,240 км 

Източник: ОУП НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 

Състояние на пътната мрежа в Община Стралджа. 
Всички пътища от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на Стралджа са 
асфалтирани. Единствено изключение са пътят за Блатото (изпълнен с бетонова настилка) и 
трасето Александрово-Оман, който е без настилка. Пътищата от първи клас са в добро 
състояние. Изключение са само 3,5 км. от път І-6 Лозенец–Бургас, които подлежат на ремонт. 
Задоволително е състоянието на второкласния път ІІ – 53 /Ямбол-Средец–Бургас/, като в много 
участъци настилката вече е износена и има нужда от рехабилитация – общо 7 км. Същото се 
отнася и за третокласните пътища ІІІ–707 /Петолъчката-Голямо Крушево-ІІ 79/, ІІІ 7007 
/Зимница–Стралджа–Лозенец/ особено в участъците през населените места, ІІІ-5308 /Саранско–
Каменец/, ІІІ-7009 /Борисово–Леярово/ и ІІІ-7072 /Търнава–Иречеково–Недялско/. Общо от 
ремонт се нуждаят 57,3 км. Всяка година, от бюджета на общината се финансират основни 
ремонти на малка част от общинската пътна инфраструктура. За съжаление средствата, които 
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се отпускат от държавния бюджет за изграждане и основен ремонт на пътища от общинската 
пътна мрежа, както и уличните мрежи в населените места, са крайно недостатъчни. 

Състояние на пътната настилка в община Стралджа 
СПРАВКА за състоянието на настилките по републиканските пътища на  

територията на община Стралджа 
 
Таблица № 42 

Път 
N° 

Наименование  на 
пътя 

 

Дължин
а 

км 

Габарит на 
пътя в м 

Километ
рично 

положен
ие 

Състояние 
на настилката в  км 

И
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. 

м
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то
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 м

яс
то

 

от
  к

м
 

до
 к

м
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но
 

ло
ш
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бе
з 
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ст
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A-I АМ „Тракия” 18,834 29,0  

28
9+

27
3 

30
8+

10
7 

18,834    

 
Общо АМ 
„Тракия” 

18,834     18,834 
0,0
00 

0,00
0 

0,0
00 

Пътн
и 

връз
ки 

пътен  възел  I-7 
Завой – 
Веселиново 

 
2,589 

 
5,50 

 
 

 
При км  
289+417 

 
2,589 

   

 
Общо Пътни 
връзки 

2,589     2,589 
0,0
00 

0,00
0 

0,0
00 

I-6 
Мараш – Лозенец 
– Граница 
ОПУ   Бургас 

7,100 8,00 10,50 

42
1+

10
0 

42
8+

20
0 

3,000 
4,1
00 

0,00
0 

0,0
00 

I-7 

Мараш – Зимница 
– граница с 
община 
Тунджа 

12,900 7,50 8,00 

23
3+

68
8 

2 
6+

58
8 

12,900 
0,0
00 

0,00
0 

0,0
00 

 
Общо  пътища  I 
клас 

20,000     15, 0
0 

4, 
00 

0,00
0 

0,0
00 

II- 53 

Граница  с  
община  Тунджа – 
Тамарино – 
Войника –     
Граница  ОПУ  
Бургас 

12,500 7,00 8,00 

17
2+

30
0 

18
4+

8 
0 

2,700 
3,8
00 

6, 
00 

0,0
00 

 
Общо  пътища  II  
клас 

 2,500     2,700 
3,8
00 

6,00
0 

0,0
00 
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Път 
N° 

Наименование  на 
пътя 

 

Дължин
а 

км 

Габарит на 
пътя в м 

Километ
рично 

положен
ие 

Състояние 
на настилката в  км 

И
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. 

м
яс

то
 

в 
на

с.
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о 
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з 
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III- 
707 

Мараш – 
Стралджа – 
Воденичене – 
Палаузово – 
Недялско – 
Първенец – 
Александрово – 
Граница с 
община  Болярово 

47,000 7,00 8,00 

0+
00

0 

47
+

00
0 

6,000 
13,
200 

25,0
00 

2 
800

III-
5308 

Саранско – о.п. 
Каменец – 
Граница  с 
о щина  
Болярово 

16,600 6,00 7,00 

8+
10

0 

24
+

60
0 

0,000 
3,7
00 

12,9
00 

0,0
 0 

III -
7007 

Зимница – 
Стралджа – 
Лозенец 

13,300 6,50 
1000/8,

00 0+
00

0 

13
+

30
0 

6,000 
3,1
00 

4,20
0 

0,0
00 

III-
7009 

Граница  с  
община  Елхово – 
Леярово – 
път II-5308 

4,200 6,00 7,00 

14
+

30
0 

 
8+

50
0 

3,200 
0,0
00 

1,00
0 

0,0
00 

III-
7072 

Недялско – 
Иречеково – 
Граница  с 
о щина  Тунджа 

12,600 6,00 8,00 

0+
00

0 

12
+

60
0 

1,300 
1,0
00 

10,3
00 

0,0
00 

 
Общо  пътища  III 
клас 

93,700     16,500 
21,
000 

53,4
00 

 ,8
00 

 

Общо  пътища 
ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА 
 

147,623     
56 52

3 
28,
900 

59,4
00 

2,8
00 

Източник: ОУП на община Стралджа 
 

Улична мрежа 
Уличната мрежа в град Стралджа и селата от общината е изградена през 70-те и 80-те 

години. Тя е силно амортизирана и се нуждае от неотложен текущ и среден ремонт. В града се 
наблюдават улици с липсваща настилка и такива на „запечатка” с липса на положена асфалтова 
смес. В селата уличната мрежа не е изградена изцяло, като степента на изграденост във всяко 
село е различна. Изградената асфалтова улична мрежа в град Стралджа е 89%, а за селата – 30%. 
Най-благоустроено от селата, намиращи се на територията на общината, е с. Зимница. Голяма 
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част от асфалтираните улици в повечето села са силно амортизирани и имат нужда от ремонт. 
Голяма част от чакълираните улици в селата от общината са амортизирани и разбити. 
е/ Масов общински транспорт. 

В голяма степен масовият междуселищен транспорт на община Стралджа е микробусен. 
Всички населени места от общината се обслужват от обществен транспорт с изключение на село 
Богорово. Селата Александрово, Леярово и Правдино нямат директна връзка с общинския 
център - град Стралджа. 
ж/ Организация на движението. 

С използването на технически и организационни средства за регулиране и управление на 
движението на територията на община Стралджа се цели решаване на проблема за на-маляване 
до възможния минимум на конфликта между транспортните потоци и про-пусквателната 
способност на главната пътна и улична мрежа. С използването на познати и получили широко 
приложение технически средства – пътна маркировка, пътни знаци и др., се организира 
желаното регулиране на транспортните потоци по време и място, които да бъдат в съответствие 
със съществуващите параметри на провеждащата ги улична мрежа. 

Насищането с технически средства, създаващи възможности за по-добра организация на 
движението е задължително за онези трасета от главната улична мрежа, които поемат най-
големия транспортен поток. 

Цел на транспортно-комуникационите схеми на общината от минали периоди до сега е да 
не допускат транзитен и товарен трафик в централни части на населените места. В голя-ма 
степен това е решено за Община Сралджа, но не е решено за село Зимница. Като след  
прокарването на магистрала „Тракия” трафика значително намалява. 

Движението по главната улична мрежа е с двупосочно направление. 
з/ Информационна и телекомуникационна инфраструктура. 

През територията на община Стралджа преминават два главни оптични кабела от 
националната оптична мрежа. Територията на общината е покрита изцяло от опериращите в 
България мобилни телефонни оператори, като на почти 100% от територията има наличие на 
мобилен интернет. Във всички населени места е осигурен достъп до кабелен или безжичен 
интернет. Проблеми с мобилния сигнал се наблюдават в селата Правдино, Александрово, 
Недялско, Първенец и Воденичане. 

 
Таблица № 43 

Населено място 
Дял от домакинствата с достъп до: 

Кабелна 
телевизия 

Сателитна 
телевизия 

Интернет 
 

България 54,1% 25,5% 49,6% 
Община 
Стралджа 

18,1% 39,95% 20,4% 

Източник: НСИ - Преброяване на населението 2011 
 

По данни на НСИ се наблюдават неблагоприятни стойности на дела от жителите на 
община Стралджа, имащи достъп до интернет - 20,4%, като за сравнение стойностите за 
страната са почти 2,5 пъти по – големи. Делът на жителите на общината, имащи достъп до 
кабелна телевизия, е значително по-нисък от средния дял за страната, като неблагоприятните 
показатели частично се наваксват от дела на хора с достъп до сателитна телевизия 
4.4.3.Социална инфракструктура. 

Община Стралджа има разгърната мрежа от социални услуги, имаща за цел да обхване 
всички рискови групи от населението.  
       На територията на община Стралджа се предлагат следните социални услуги:  
 Услуги за възрастни хора:  
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„Домашен социален патронаж“ – гр. Стралджа е услугата в общността, изразяваща се в 
предоставяне на храна. Домашният социален патронаж е предпочитана и утвърдена форма на 
социална услуга, но за постигане на максимален ефект от работата на структурата е 
необходимо обновяването на съществуващата материална база. „Домашен социален 
патронаж“ гр. Стралджа е с разкрити филиали в селата Войника и Каменец. Средно годишният 
брой потребители за град Стралджа е 100, съответно 30 потребители във с.Войника и 20 в с. 
Каменец. 

Механизъм за личната помощ - През 2019 г.  е приета Наредба №РД-07-7 за включване в 
Механизма за лична помощ. Благодарение на Механизма се подпомагат хора с увреждания, като 
им се дава възможност да упражняват основните си права, да имат избор и активно да се 
сключват в обществото, както и да им се предостави достъп до услиги и социални дейности.  От  
2019г.  40 лица са ползватели на социалните услуги , обгрижвани от 40 асистента. 

През 2020 година се изпълняваше Проект  целева Програма „Топъл обяд у дома в 
условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ -  По Проекта се  предоставяше  храна на 170 
представители на целевите групи за периода от  месец април 2020г.  до   месец юни на 2020г.  в 
работните дни. Бе създадена организация храната да се разнася по домовете на потребителите. 

„Клубове на пенсионера“ са разкрити във всички населени места на общината. Дейността 
им е да  предоставят възможност и условия на хората от третата възраст да общуват, да 
организират културни мероприятия, да осъществяват социална интеграция. Клубът е форма на 
социална услуга предоставяна в общността. 
 Услуги за социално слаби и безработни:        

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” -Осигуряване на заетост 
на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда 
на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен 
на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за 
самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската 
експертиза в Р България. 

Проекта стартира от 01.04.2020г и е с продължителност до 31.12.2020г. 
През 2021 год. програмата ще продължи като държавно делегирана дейност – „ 

Асистентска подкрепа“. 
 Осигуряване на условия за работа и заетост на хората с увреждания  

Проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

Продължителността на проекта е две години 2018-2020. Като общи работници по него  са 
назначени  6 лица, а стойността на проекта е 87 484,64лв. 

Проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост за млади хора”, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.  

Продължителността на проекта е две години 2018-2020г. Като общи работници по него 
работят 2 младежи до 29 години, а стойността му е 29 282,88лв. 

Национална програма   „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 
От 2018 година по програмата  /ЗОХТУ/,  работят  2 лица на длъжност „чистач” в с. 

Зимница и с. Маленово. Стойността на този проект възлиза на 29 560лв. От 10.09.2019г  по 
програмата работи още едно лице на длъжност „работник метач“ в гр. Стралджа за период от 2 
години. 

Реализират се и проекти за наемане на млади  специалисти с висше образование в 
системата на общинска администрация.  

Услугите, предоставяни от институциите са с доказано място като потребности, качество 
на предоставяните услуги и професионална квалификация на персонала.      
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Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите за финансиране 
като държавно делегирана дейност, осигуряват основните параметри, обезпечаващи 
функционирането на социалните структури. 

Бюджетна  програма „Интеграция на хората с увреждания”, Операция„Независим живот”. 
От 01.01.2019г. до 31.12.2019г.съгласно ПМС № 344 в общината се предоставя     услугата 
”социален асистент” на 56 потребители на стойност 23 760 лв.месечно.  

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ гр. Стралджа е услуга в общността. 
Има за цел подкрепа индивидуалното развитие, възстановяване,  поддържане  и придобиване 
на нови способности и самостоятелност на  лицата  с различен вид и степен на увреждане, 
както и подкрепа на лица от различни уязвими групи, чрез целенасочени дейности за 
интеграция и превенция на социалното изключване. ЦСРИ предлага почасово разнообразни 
консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности. Капацитетът на услугата е  38 
потребители. 

Един от приоритетите в социалната сфера е  „Дом за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост“ с. Маленово е специализирана институция за хора с водеща диагноза "умствена 
изостаналост", установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия 
за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на 
потребностите от организация на свободното време и личните контакти на потребителите. 
Капацитетът на ДПЛУИ е 56 потребители, мъже и жени.  
 Осигуряване на  подкрепа за живот в общността 

Проект ,,BG05M90P001-2.040-0099-C01, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в 
община Стралджа и община Болярово“,съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG05M90P001-2.040-0099-C01,финансиран по Оперативната програма ,,Развитие на човешки 
ресурси“ 2014-2020 г., процедура BG05M90P001-2.040 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания“. 

Проекта се осъществява в партньорство с община Болярово. Потребителите по проекта са 
41 лица с увреждания и самотноживеещи хора обгрижвани в домашна среда. По проекта работят 
3 лица на длъжност  - работник в област социални дейности , 2 лица  на длъжност  работник в 
област здравни грижи, 1 шофьор и 1 диспечер. 

Стойността на проекта 195 136,16 лв. , за периода от 23.05.2019г. до 23.11.2020г. 
Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, Договор № 

BG05M9OP001-2.066-0001-С01  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ-Стралджа 2016г.“-Проект 
„Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с 
увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“   по процедура  BG05M9OP001-
2.066, чрез подхода ВОМР. 

Проекта цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално 
включване в отговор на комплексните потребности на хората с увреждания и възрастни в риск, 
с цел преодоляване на риска от изпадане в бедност или социално изключване, поради 
зависимостта им от подкрепа от страна на близки и роднини. 

Обща стойност: 299 999,99, срок на изпълнение: 24 месеца от 16.10.2019 до 16.10.2021г. 
Проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности на територията на община Стралджа“- обхванати 41 лица от ромски произход и 5 
лица в неравностойно положение. 

 Проект  „Инициативи за заетост“ -  обучение на 40 лица от следните целеви групи: 
- безработни, вкл. продължително безработни или неактивни участници извън 

образование и обучение, над 54г. 
- безработни и неактивни лица на възраст от 30г. до 54г. вкл. 

Клуб на диабетика – предоставя услуги на потребители с ТЕЛК/НЕЛК, съответстващ на 
дейността на клуба. Дейността им е да  предоставят възможност и условия на хората с 
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увреждане да общуват, да организират културни мероприятия, да осъществяват социална 
интеграция. Подпомагат членовете при измерване на кръвното налягане и кръвната захар, 
обучение за самоконтрол, диетолечение и активен живот. Ежегодно се осигуряват безплатни 
противогрипни ваксини на всички членове на клуба. 

Клуб на хората с увреждания - подпомага хората с увреждания, обогатява техния културен 
живот и им осигурява информираност по актуални теми и проблеми. Предоставят се 
консултации в областта на социалното подпомагане и ползване на социални услуги. Оказва се 
съдействие при извършване на различни административни услуги и други дейности. 
 Услуги за деца:  

Център за обществена подкрепа - комплекс от социални услуги, предназначени за деца и 
семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 
специализирани институции, превенция на децата и настаняването им в специализирани 
институции, превенция на насилието и отпадането от училище, деинституционализация и 
реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на 
деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и 
подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески 
проблеми и прояви. „Център за обществена подкрепа” – гр. Стралджа е с капацитет 15 
потребители, деца в риск от 0 до 18 годишна възраст и техните родители от община Стралджа. 
Потребителите са насочени от Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето”, 
МКБППМН и самозаявени клиенти. Средногодишния брой потребители надвишава 20. 

Консултативен кабинет към МКБППМН - Консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. 

Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2 ”- 
наети лица 16 бр., потребители на услугите - 150 деца и 150 семейства. Услугата се предлага в 
обновената, модернизирана и обзаведена сграда. Екип от специалисти - лекари, педагози, 
психолози, медицински и социални работници, медиатори работят с деца и родители от 
етническите малцинства. Провеждат се индивидуални и групови консултации, срещи, 
наблюдение здравето, физическото и психомоторно развитие на бебета и деца, превенция на 
заболеваемостта, грижи за семействата. Паралелно с това се осъществяват посещения и по 
домовете – така наречената работа на терен, работа в общността за превенция заболеваемостта, 
информиране и консултиране. 

Услугите, предоставяни от институциите са с доказано място като потребности, качество 
на предоставяните услуги и професионална квалификация на персонала.      

Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите за финансиране 
като държавно делегирана дейност, осигуряват основните параметри, обезпечаващи 
функционирането на социалните структури. 

Дирекция “Социално подпомагане” извършва партньорска дейност с организациите на 
хора с увреждания, в следствие на което се извършват следните дейности:  

 съвместно участие или подкрепа на проекти, представени от общината, НПО и бизнеса;  
 предоставяне на възможност ученици и пенсионери да пътуват с намаление /безплатно/ 

с междуградския транспорт.  
 Дейностите на община Стралджа в областта на социалната политика са в съответствие и 

с приетите от Общински съвет:  
 Общинска програма за закрила на детето;  
 Общинска програма за интеграция на ромите. 

 4.4.4.Бизнес инфраструктура. 
На територията на община Стралджа има изградена бизнес структури, в това число: 

 Банкови клонове – 2 броя; 
 МСП – над 360 регистрирани микро, малки и средни предприятия. 

4.4.5.Културно-историческа инфраструктура 
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Община Стралджа е с богато културно и историческо минало. Доказателство за това са 
множеството археологически обекти в общината от Античността, които доказват по безспорен 
начин непрекъснатостта на обитаването на тази територия столетия назад. Наличието на 
останки от древно тракийско и средновековно селище в близост до гр. Стралджа говори за 
многовековната история на града. Градът и селищата в териториалния обхват на общината 
имат богата история, свързана с освободителните борби срещу турското владичество. 
 За района, в който се намира гр. Стралджа, има сведения, че е обитаван от траките от 
края на бронзовата епоха. В землището на днешния град се намират и останките от крепост и 
селище към нея, известни в археологическата литература като „Марашката крепост” и  
„Мараш”. Крепостта и селището многократно са били арена на военни действия. 

В края на III в. и началото на IV в. в източната част на землището на с. Лозенец възниква 
крепост. Вероятно и тя както Марашката (Марианското кале) е имала подковообразна форма. 
Била е укрепена с дебели стени, изградени с местен ломен камък, споени с бял хоросан, а 
около нея бил направен окоп. Районът на юг от Стара планина дълго време е буферна зона 
между България и Византия. Вероятно крепостите са очертавали границите между двете 
държави. 

Най-забележителният археологически обект от античната епоха е античната крепост 
Калето, развалините от която се намират на най-западната и най-високата част на Войнишките 
възвишения и отстоят на около 1 км южно от днешното село Войника. На отделни места 
останките от крепостните зидове са запазени на 1 м височина. 

На територията на община Стралджа, в землището на с. Войника е минавала границата 
между България и Византия. За това говорят останките от пограничния вал „Еркесията”, който 
е преминавал и през землищата на селата Недялско и Люлин. Валът е добре известен на 
повечето хронисти през средните векове, защото е действителна охраняема граница на 
България с Източната Римска империя (Византия). Освен военноотбранителна функция, 
Еркесията е имала роля и на добре уредена митническа граница, през която се осъществяват 
търговските и културните връзки с Византия до XIV век. 

Не малък е броят на могилите, намиращи се в землищата на почти всички населени 
места. По-голямата част от тях не са проучвани.  

Между двете световни войни (1919-1939) Стралджа става най-голямото българско село, 
известно с разнообразния си и разностранен икономически, политически и културен живот. В 
периода 1925-1926 година бежанци от Тракия и Македония се заселват в източния край на 
Стралджа.  

През 1943 година селището е обявено за образцово село, а на 27 август  1969 година въз 
основа на чл.35, т. 19 от Конституцията на народните съвети с указ № 828 на Президиумът на 
Народното събрание обявява Стралджа за град. 

Община Стралджа е формирана административно след Освобождението, като през 
различните периоди в състава й са влизали различен брой населени места. От 1987 година до 
днес тя се състои от общинския център град Стралджа и 21 села. 

След демократичните промени през 1989 година градът продължава своето развитие в 
условията на пазарна икономика, запазва се традицията да е културно средище в региона.  
4.4.6. Културни дейности и инфраструктура на културата. 
Читалища 

Културният живот в град Стралджа и във всички села от общината има утвърдени 
традиции за съхраняване и развитие на художествената самодейност, историческото и 
фолклорното наследство.  

Народните читалища на територията на община Стралджа са основните културно-
образователни центрове с ясно изразени действия за утвърждаването им в информационни и 
обществени средища, повишаващи качеството на живот на всички жители в общината. 
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Прилагайки различни форми на читалищна дейност те допринасят изключително много за 
подпомагане на местното развитие и съхраняване на самобитността ни.  

Такива съществуват както в общинския център, така и в 19 от селата на територията на 
община Стралджа. 

 Народно читалище „Просвета – 1892” гр. Стралджа –читалището се посещава от 
около 150 самодейци, които се изявяват в различни групи за художествена самодейност – ФА 
„Въжички”, оркестър „Въжички”, театрален състав, кукерска група, лазарска група, фолклорна 
формация за пресъздаване на автентични обичаи, клуб по краеведство, клуб по спортна стрелба, 
клуб „Млад приятел на книгата”. В библиотеката към читалището се съхраняват повече от 15 
хиляди тома книги. 

 Народно читалище „Възраждане – 1926” с. Зимница – към читалището има около 
100 самодейци, които се изявяват в Ансамбъл „Златен клас”, певческа група „Зорница”, 
кукерска група, лазарска група, детска и мъжка коледарски групи, клуб „Приятел на книгата” 
клуб на жената „Вяра, Надежда, Любов 2015”, както и редица кръжоци. Читалищната 
библиотека разполага с повече от 7 500 книги. 

 Народно читалище „Просвета – 1928” с. Воденичане – в разкритите към него 
формации – певческа група „Здравец”, лазарска група,  кукерска група и коледарска група се 
изявяват 80 самодейци. В библиотеката са регистрирани повече то 7 000 книги. 

 Народно читалище „Светлина – 1928” с. Лозенец – към читалището има разкрити 
състав за автентичен фолклор „Буенек”, състав за народни танци „Росна китка”, кукерска и 
коледарска групи участват около 80 самодейци.  Библиотеката към читалището разполага 
повече с почти 10 хиляди книги. 

 Народно читалище „Изгрев – 1958” с. Джинот – има изградена детска вокална 
група „Весели ноти”, кукерска и коледарска групи. Пенсионерския клуб в селото също е към 
читалището.  

 Народно читалище „Проф. Асен Златаров – 1927” с. Каменец – от години към 
читалището има създадени мъжка и женска фолклорни  групи, също така и кукерска, коледарска 
и лазарска групи. 

 Народно читалище „Просвета – 1927” с. Иречеково – към читалището има 
певческа група и кукерска. 

 Народно читалище „Възраждане – 1928” с. Войника – активно участие в 
читалищната дейност вземат около 75 самодейци в групите към него – женска певческа група, 
група за народни обичаи, групи за художествено слово, коледари, кукери и лазарки.  

 Народно читалище „Просвета – 1908” с. Първенец има създадени кукерска група, 
лазарска група, фолклорна група „Иглика”, група за обичаи, за хумор и сатира и художествено 
слово. 

 Народно читалище „Пробуда – 1934” с. Чарда – самодейците към читалището 
вземат активно участие в танцова група и певческа и двете с името „Божур”. 

  Народно читалище „Светлина  – 1932” с. Тамарино – към читалището има сборна 
певческа група и група за изворен фолклор. 

 Народно читалище „Пеньо Енчев  – 1929” с. Палаузово – група за автентичен 
фолклор „Загарки” в състава на която влизат 20 жени от различни възрасти, кукерска група. 

 Народно читалище „Съзнание – 1899” с. Недялско – певческа група „Надежда – 
2019”. 

 Народно читалище „Христо Ботев – 1922” с. Поляна – група за автентичен 
фолклор. 

 Народно читалище „Изгрев – 1929” с. Саранско – фолклорна група съвместно с 
НЧ „Светлина  – 1932” с. Тамарино. 
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 Народно читалище „Пробуда  – 1997” с. Маленово – група за изучаване на 
народни танци. 

 Народно читалище „Съгласие  – 2009” с. Атолово. 
 Народно читалище „Съгласие  – 1924” с. Александрово. 
 Народно читалище „Иван Вазов  – 1924” с. Богорово. 
 Народно читалище „Алеко Константинов  – 1928” с. Правдино. 

Политиката на общината и на читалищните настоятелства в областта на читалищната 
дейност е насочена към: 

 утвърждаване ролята на читалищата като културни институции и места за 
провеждане на културни мероприятия, съхраняващи и развиващи традиционните ценности на 
населението, взаимовръзка с миналото, с традициите, с културата; 

 подобряване на материалната база; 
 осигуряване на средства за поддръжката и нормалното функциониране на 

читалищните сгради и дейности; 
 стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно 

наследство, осигуряване на приемственост; 
 привличане и участие на младите хора в краеведска дейност. 

Народните читалища се помещават и извършват дейност в сгради, собственост на  община 
Стралджа, предоставени им за безвъзмездно ползване. Състоянието на част от  сградите, в 
които се помещават читалищата не е добро и се нуждаят от ремонт, техническо оборудване, 
саниране на сградите. Основен и най – тежък проблем остава отоплението. Поддържането 
изисква значителни финансови ресурси, които все по-трудно могат да бъдат осигурявани само 
по линия на общинския бюджет. 

Социално-икономическите промени, случващи се през последните години оказват своето 
неблагоприятно влияние върху дейността на читалищата. Най-сериозният ограничителен 
фактор в това отношение се оказа финансовия недостиг за издръжка на дейността им. Това 
изисква търсене на пазарни механизми и предлагане на услуги не само пряко, а и косвено 
свързани с културата (интернет услуги, компютърни игри и др.). 

В културния календар на общината са включени събития като: 
 празника на община Стралджа- 8 ноември, когато е  и църковния празник Св. 

Архангел Михайл. По този повод всяка година във всички населени места на общината от 26 
октомври до 08 ноември се организират различни мероприятия и чествания.  

 Общински кукерски празник – провежда се в края на м. февруари или началото на 
м. март; 

 На Тодоровден се организира конкурс за най – красива амуниция и цялостен 
конски впряг; 

 ТНСТ „Мараш пее” – се провежда в събота и неделя през втората седмица на 
месец май. Празникът съумява да съхрани колорита на българския фолклор и творчество и да 
подхрани интереса сред младите за запазване богатството на традициите. Той  е  включван в 
Националния културен календар; 

 Конкурс – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”  - Той се провежда на 
всеки две години и привлича млади изпълнители от цялата страна и популяризира творчеството 
на певицата, която е почетен гражданин на Стралджа от 2007 г. 

 В общината на всеки две години се провежда националният литературен конкурс 
„Станка Пенчева”, под патронажа на Кмета на града и е част от програмата за тържествата, 
посветени на празника на общината. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка 
Пенчева, прекарала детството си в с. Воденичане, общ. Стралджа, където се намира бащиният 
й дом; 

 Всяка година в с. Джинот се провежда „Празник на традициите”, в който се 
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пресъздават древни обичаи като Еньова буля, Зажънване, Игнажден и др. и привлича 
посетители от близо и далеч. 

Музеи 
В град Стралджа се намира Общински исторически музей, открит през 2007 година в 

сградата на бивш житарски склад, построен през 1893 година. През ноември 2009 година е 
открита първата експозиция на музея. В него се съхраняват почти 1700 експоната от  живота и 
бита на стралджанци  Музеят развива дейността си в диалог с музеи от съседни общини. В 
селата Зимница и Войника има музейни сбирки. 
     Паметници 

Община с дълговечна история и със значимо присъствие в районния икономически, 
социален и културен живот на различните етапи на нейното историческо развитие община 
Стралджа е съхранила в селищната си структура значими паметници на историческото 
наследство. 

Паметниците на територията на община Стралджа са от местно значение и паметници за 
сведение.Паметници на културата в община Стралджа са важна част от културно-
историческото наследство и представляват значима възможност за осъществяване на: 

 възпитание в патриотизъм и родолюбие на младото българско поколение; 
 опознавателен интерес на българското население; 

Голяма част от паметниците на територията на общината са свързани със загинали в 
битките и войните за освобождението и националното обединение, а друга част доказват, че 
на територията на общината съществува живот от дълбока древност, като доказателство за 
това са съществуващите археологически паметници. В община Стралджа са открити 
множество археологически паметници от различни епохи в историята на България. За 
съжаление, състоянието на болшинството от тях е лошо, те не се проучени напълно, не се 
поддържат и в настоящия си вид не биха могли да бъдат включени като част от туристически 
продукт. 
Военни паметници 

 с. Александрово Паметна плоча на „Загиналите във войните”; 
 с.  Воденичане Паметник на „Загиналите за свободата на Родината”; 
 с.  Войника Паметник на „Загиналите във войните”; 
 с.  Джинот Паметник на „Загиналите във Втора световна война”; 
 с.  Зимница Паметни плочи на „Загиналите във войните”; 
 с.  Зимница Паметник на „Загиналите за свободата на България”; 
 с.  Иречеково Паметник на „Загиналите във войните”; 
 с.  Каменец Паметник на „Загиналите във войните”; 
 с.  Лозенец Паметник на „Загиналите във войните”; 
 с.  Люлин Паметник на „Загиналите във войните”; 
 с.  Люлин Паметник на „Загиналите в Отечествената война”; 
 с.  Маленово Паметник на Мален Даев – убит през 1944; 
 с.  Недялско Паметник на „Загиналите в Отечествената война”; 
 с.  Недялско Паметник на „Загиналите във войната 1912-1913”; 
 с.  Палаузово Паметник на „Загиналите в Балканската война”; 
 с.  Палаузово Паметник на „Загиналите във Втора световна война”; 
 с.  Поляна Паметник на „Загиналите в Отечествената война”; 
 с.  Поляна Паметник на „Загиналите във войните”; 
 с.  Правдино Паметник на „Загиналите във войните”; 
 с.  Първенец Паметник на „Загиналите в Отечествената война”; 
 с.  Саранско Паметник на „Загиналите във войните”; 
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 гр.  Стралджа Паметник на „Загиналите в Отечествената война”; 
 гр.  Стралджа Паметник на „Загиналите във войните”; 
 гр.  Стралджа Паметни плочи на „Загиналите партизани”; 
 гр. Стралджа Паметник на „Трета Българска армия и ген. Радко Димитриев”; 
 гр. Стралджа Паметник на Васил Левски; 
 с.  Тамарино Паметник на „Загиналите в Отечествената война”. 

Археологически паметници 
 с.   Атолово-Могила Археологически; 
 с.   Войника-Останки от крепост „Калето”;  
 с.   Войника-Останки от Старинен манастир;  
 с.   Войника- Средновековен некропол;  
 с.   Войника-Праисторическо и антично селище;  
 с.   Войника-Историческо място „Хайдушките къщи”;  
 с.   Войника,Историческо място „Инджевите извори”;  
 с.  Иречеково-Антична крепост, Археологически;  
 с.   Иречеково-Праисторическо, тракийско, средновековно и българско селище от 

турската епоха;  
 с.   Каменец -Антично и средновековно селище;  
 с.   Каменец-Антично селище;  
 с.   Каменец-Антично /тракийско и римско/ селище;  
 с.   Каменец-Антично /тракийско и римско/ селище;  
 с.   Леярово-Антично селище;  
 с.   Лозенец-Останки от крепост „Малкото кале”;  
 с.   Лозенец-Останки от крепост „Голямото кале”;  
 с.   Лозенец-Антично селище Археологически; 
 с.   Лозенец-Антично /римско/ селище; 
 с.   Лозенец-Средновековна крепост;  
 с.  Лозенец-„Голямата могила”;  
 с.   Люлин-Антично градище; 
 с.   Люлин-Антично тракийско и римско селище;  
 с.   Люлин-Антично селище;  
 с.   Люлин- Античен некропол;  
 с.   Люлин- Антично селище; 
 с.  МаленовоАнтично /тракийско и римско/ средновековно и българско селище от 

турската епоха; 
 с.   Маленово-Родната къща на Мален Даев;  
 с.  Недялско-Антично /тракийско и римско/ и средновековно селище; 
 с.  Недялско-Средновековно селище; 
 с.   Недялско-Лобно място на трима партизани; 
 с.   Палаузово -Антично селище; 
 с.   Палаузово-Лобно място на съветския полковник Власко; 
 с.   Правдино-Останки от крепост „Малкото кале”; 
 с.   Правдино-Антично римско селище; 
 с.   Първенец-Антично /римско/ и средновековно селище; 
 с.  Първенец-Антично римско селище; 
 с.   Първенец-Антично римско селище; 
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 с.   Първенец- Късноантично селище; 
 с.   Саранско-Антично /римско/ селище; 
 гр.  Стралджа-Късноантична и средновековна крепост;  
 гр.  Стралджа-Антично, средновековно и българско селище от турската епоха; 
 гр.  Стралджа-Четири склада за зърнени храни Архитектурно-строителен-Строени 

между 1890-1893г., до жп гарата;                                                                                                         
 с.   Чарда-Антично /римско/ селище; 
 с.   Чарда- Антично /римско/ селище; 
 с.  Чарда- Праисторическо селище; 
 с.   Чарда- „Дядо Минкова могила”;  
 с.   Чарда- „Вачева могила”;  
 с.   Чарда- „Гичева могила”. 

Религиозни обекти 
Религията е организирана система от вярвания,културни системи и мирогледи, които 

свързват човечеството с даден порядък на съществуване. На територията на община Стралджа 
са изградени 22  църковни храма от които 21 православни и един католически, като 11 от тях 
са обявени за  архитектурно-художественни паметници на културата. 
Църковни храмове. 

 Храм ”Св. Димитър” в с. Александрово, построен 1882г., архитектурно-художествен 
паметник на културата; 

  Храм ”Св. Димитър” в с. Атолово построен през 1933 г.; 
 Храм ”Св. Архангел Михаил” в с. Богорово построен през 1912 г.; 
 Храм ”Св. Атанасий Велики” в с. Воденичане построен през 1883 г.; 
 Храм ”Успение на Пресвета Богородица” в с. Войника, построен през 1870 г.; 
 Храм ”Рождество на Св. Богородица” в с. Джинот, построен през 1934 г.; 
 Храм „Св. Димитър” в с. Зимница, построен през 1856 г., архитектурно-художествен 

паметник на културата; 
 Храм „Св. Димитър” в с. Иречеково, построен през 1857 г., архитектурно-художествен 

паметник на културата; 
 Храм „Св. Георги” в с. Първенец, построен през 1895 г., архитектурно-художествен 

паметник на културата; 
 Храм „Св. Георги” в с. Лозенец, построен през 1946 г.; 
 Храм „Възнесение Господне” в с. Люлин, построен през 1858 г., архитектурно-

художествен паметник на културата; 
 Храм ”Рождество на Св. Богородица” в с. Маленово, построен през 1900 г. ., 

архитектурно-художествен паметник на културата; 
 Храм ”Св. Троица” в с. Недялско, построен през 1871 г., архитектурно-художествен 

паметник на културата; 
 Храм ”Св. Петка” в с. Палаузово, построен през 1897 г., архитектурно-художествен 

паметник на културата; 
 Храм ”Св. Архангел Михаил” в с. Поляна построен през 1857 г., архитектурно-

художествен паметник на културата; 
 Храм ”Св. Архангел Михаил” в с. Правдино построен през 1913 г.; 
 Храм ”Св. Йосиф” в с. Правдино построен през 1905 г.; 
 Храм „Св. Георги” в с. Първенец, построен през 1858 г.; 
 Храм ”Рождество на Св. Богородица” в с. Саранско, построен през 2014 г.; 
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 Храм ”Св. Архангел Михаил” в гр. Стралджа, построен през 1857 г., архитектурно-
художествен паметник на културата; 

 Храм ”Св. София, Вяра, Надежда и любов” в с. Тамарино, построен през 1924г.; 
 Храм ”Успение на Пресвета Богородица” в с. Чарда, построен през 2008 г. 

 
4.4.7.Спортни мероприятия. 

Съгласно приетата от община Стралджа спортна програма, на територията на същата се 
про-веждат спортни дейности, както следва: 

 
Таблица № 44. 

Спортни мероприятия 
Дата на 
провеж-

дане (месец)
Организатори на проявата 

Мини спартакиада V Община Стралджа и училища 
Областен турнири по футбол, хандбал, 
лека атлетика и други - ученици 

I-XII Община Стралджа и РУО 

Спортни празници в ДГ по случай 1 
юни – Ден на детето 

1 юни Община Стралджа и ДГ 

Ваканционни спортни игри и 
забавления  

VII-VIII 
Община Стралджа, училища, 

читалища и МКБППМН 

Спортни прояви в чест на Деня на 
община Стралджа 

XI Община Стралджа 

Източник: Община Стралджа  

 
 
 
4.4.8.Туристическа инфраструктура. 

Анализът на обектите за настаняване в община Стралджа показва голям относителен дял 
на обектите с категория – една звезда. На територията на общината са разположени както къщи 
и стаи за гости с малък капацитет, така и места за настаняване от клас „А” – туристически хижи 
и хотели. Обектите са добре обзаведени и поддържани, качеството на обслужване в тях е на 
задоволително ниво. През последните години се наблюдава увеличаване на броя на местата за 
настаняване в района и респективно ръст на легловата база в общината.   

Основни обекти за настаняване на гости в общината са: 
 Туристическа хижа „Инжови извори”, с. Войника, местност „Войнишки бакаджик” – 2 

еделвайса, 7 стаи/16 легла; 
 Туристическа хижа „Люляк”, гр.Стралджа, Терзийски баир „местност Мараша” – 1 

еделвайс, 6 стаи/32 легла; 
 Хотел „Трон комплекс”, гр.Стралджа, местност „Петолъчката”– 1 звезда, 18 стаи/36 легла; 
 Хотел „Хемус”, гр.Стралджа - 1 звезда, 16 стаи/32 легла; 
 Семеен хотел „Роял”, гр.Стралджа  - 1 звезда, 9 стаи/25 легла; 
 Къща за гости „Виктория”, гр. Стралджа – 1 звезда, 5 стаи/12 легла; 
 Къща за гости „Поляна”, с.Поляна – 1 звезда, 5 стаи/8 легла; 
 Комплекс „Копитото” – стаи за гости, с.Тамарино - 5 стаи/10 легла. 

Туристическа хижа „Люляк” се намира в местността Мараша, Източна Стара планина.  
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От хижа „Люляк” може да се направи кратък преход до Мараш – Калето. В превод от турски 
„Мараш” означава изоставено лозе.Открити са амфора, монети, керамика, изложени в 
Историческия музей.  

В близост до с. Войника се намира местността „Инжови извори”.Мястото е подходящо за 
отдих, разходка или пикник. Изградени са платформи за наблюдение на птици и диви животни, 
еко пътеки и места за пикник.  

 
4.4.9. Водоснабдяване. Канализационна мрежа-изграденост. Пречистване на отпадъчните 
води. 
4.4.9.1.Водоснабдяване. 

За територията на община  Стралджа, БД ИБР е издавала  слeдните  разрешителни за 
водоползване/ползване- подземни водни тела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 45 
№ 
по 
ре
д 

 
№ на 

разрешител
ното , срок 
на действие 

 
Разреше

но 
водно 

количес
тво 

м3/год 

 
Воден обект –

код 

 
Титуляр 

Координати 
 

 
С 

 
И 
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1 
 

31510217 
11.1.2010-
11.1.2035 

1200000 BG3G00000NQ
015 

Помпена 
станция 

“Стралджа” 
Шахтово-

тръбни  
кладенци:   

ШТК  от №1  
до № 7. 

ШТК – 1 и 
ШТК - 2 

"В И К" 
ЕООД - 
ЯМБОЛ 

ШТК1 
42˚38′33,9″ 

ШТК2 
42˚38′31,9″ 

ТК3 
42˚38′31,9″ 

ШТК4 
42˚38′31,1″ 

ШТК5 
42˚38′43,7″ 

ТК6 
42˚38′22,9″ 

ТК7 
42˚38′19,8″ 

 

E 26˚40′53,4″ 
E 26˚40′44,2″ 
E 26˚40′35,1″ 
E 26˚40′24,6″ 
E 26˚40′42,4″ 
E 26˚40′46,8″ 
E 26˚40′54,6″ 

2 31510252 
7.10.2010-
7.10.2035 

 
3840 0 

BG3G00000NQ
015 

4 бр. ТК - ПС 
“Стралджа”-За 

питейно – 
битово 

водоснабдяване 
на с. Зимница, 
общ. Стралджа 

 

 
В И К" 
ЕООД - 
ЯМБОЛ 

 
42° 37’ 

33,6”  42° 
37’ 37,9” 
 42° 37’ 

37,5”   42° 
37’ 32,6” 

 
26˚ 40′  14,3″  
26˚ 40′  18,7″  
26˚ 40′  26,9″  
26˚ 40′  22,2″ 

 31510267 
18.02.2011г- 
18.02.2031г. 

126144 BG3G00000NQ
015 

За питейно-
битово 

водоснабдяване 
на с. Зимница, 

община 
Стралджа, 

област Ямбол 
от два шахтови 
кладенеца на 

ПС „Зимница-
стара”. 

В И К" 
ЕООД - 
ЯМБОЛ 

42˚ 35′ 
19,5″   41˚  
25′ 06,8″ 

26˚ 36′ 31,9″   
24˚ 57′ 55,6″ 

4 31590561 
19.03.2012- 
19.03.2022 

100000  G3G00000NQ
015 

"БИОГАЗ
ЕНЕРГО” 

ЕООД 
“Предприя

тие за 
обработка 
на тютюн 
“Тракия 
табак” 

42° 35’ 56” 26° 42‘ 40 6” 

5 31530294 
21.09.2012- 
05.07.2021 

 
- 

BG3G00000NQ
015 

"ЗТП" АД 
Други 
цели 

42˚ 35′  
40,68929″ 

26˚ 41′  
59,94786″ 
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6 31530392 
19.06.2014- 
19.06.2019 

 

3000 BG3G00000NQ
015 

"ИНКОМ 
ПВ" ООД 
„Бетонов 
център” 

42˚ 34′ 
55,6″ 

26˚ 41′ 31,2″ 

7 31530409 
29.10.2014- 
2 .10.2019 

960 BG3G00000NQ
015 

"ДЖАМ 
БАЗ-

АГРО" 
ООД 

Дестилери
я за 

етерични 
масла“ 

42˚ 35′ 
12,7″ 

26˚ 36′ 04,0″ 

8 31520524 
12.05.2015 
12.05.2020 

3200 BG3G00000NQ
015 

 

"АГРОЕК
ОЕНЕРГО

" ЕООД 
„Предприя

тие за 
преработк

а на 
тютюн” 

 

42˚ 35′  
52,4″ 

26˚ 42′  37,88″ 

9 31520607 
16.02.2016 
16.02.2021 

10000 BG3G00000NQ
015 

Община 
Стралджа 

Зелени 
площи в 

парк 
"Младост” 

42° 35' 
56,4'' 

2 ° 41' 35 1'' 

10 31520608 
16.02.2016 
16.02.2021 

10000 BG3G00000NQ
015 

Община 
Стралджа 

Зелени 
площи в 

парк 
"Младост” 

42° 35' 
22,33'' 

26° 41' 24, 6'' 

11 31520613 
10.03.2016 
10.03.2021 

8400 BG3G00000NQ
015 

Община 
Стралджа 

Зелени 
площи в 
Градски 
стадион 

42° 35  
14,4'' 

 6° 41' 25,1'' 

12 31591034 
21.06.2016 
21.06.2021 

 

31200 BG3G00000NQ
015 

"ВИЛА 
ЯМБОЛ” 

ЕАД 
"Винарска 

изба” 

42°35' 
28,378'' 

26° 41' 05,83 '' 
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13 31530498 
18.10.2016 
18.10.2021 

2400 BG3G00000NQ
015 

"ГРИЙНС
ОЛАР БГ” 

ЕООД 
"Дестилер

ия за 
преработк

а на 
ет рично-

маслени 
култури” 

42° 34’ 
24,4 

26° 36‘ 53,4” 

14 300696 
18.01.2005 

г. 
19.01.2021 

г. 
 

 BG3G00000NQ
015 

"ГРАДУС 
- 1" ООД 

гр.Панаг 
рище, 

ул."Петко 
Мачев" № 

25 

42° 33' 
11,8" 

42° 33' 
13,1" 

026° 36' 35,1" 
026° 36' 38,6" 

15 301670 
30.11.2006 

г. 
16.11.2012 

г. 

 BG3G00000NQ
015 

 

ИНКОМ 
ПВ  ОД 
с.Могила, 
общ.Тунд

жа, 
обл.Ямбол 

42˚ 34′ 
55,6″ 

 

24˚ 41′ 31,2″ 
 

16 31520004 
23.03.2007 

г. 
09.03.2013 

г. 

 BG3G00000NQ
015 

 

"ТЮТЮН 
–  2" 
ЕООД 

гр.София, 
р-н 

"Триадица
", 

бул."Вито
ша" №90, 

ет.7 

42˚ 55′ 
01,9″ 

 

026˚ 28′ 22,6″ 
 

1 31520083 
03.12.2008 

г. 
19.11.2014 

г. 

 BG3G00000NQ
015 

 

"СЪН 
ШАИН 
ТРЕЙД" 

ООД
 гр.

София, р-н 
"Красно 
село", 

бул."Ген.Е
дуард 

И.Тотлебе
н" № 85-
87, ет.3 

42° 32' 
03,3" 

42° 32' 
08,0" 

 

026° 41' 24,7" 
026° 41' 25,1" 
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18
. 

31520122 
27.05.2009 

г. 
13.05.2015 

г. 

 BG3G00000NQ
015 

 

"ГЕОЛЕН
Д" ЕООД
 гр.
Соф я,  

ул."Неофи
т Рилски" 
№5, ет. 1. 

42° 35' 
29,5" 

 

26° 41' 37,0" 
 

Източник:  Регистър БД  ИБР, актуален към 08.01.2021 г. 

 
За територията на община Стралджа, БД ИБР е издавала  слeдните  разрешителни за  

водоползване/позване  от повърхностни водни тела: 
 

Таблица №46 
№ 
по 
ре
д 

 
№ на 

разрешител
ното , срок 

на 
действие 

 
Разре
шено 
водно 
колич
ество 
м3/го

д 

 
Воден обект

 
Титуляр 

Координати 
WGS 

 
Х/С 

 
У/И 

 
1 
 

32170260 
30.11.2010 
30.11.2013 

- Мочурица, 
водно тяло-
ВGЗТО600
R022 с код 
ВG0000196 

Община Стралджа 
Коритото на река 

Мочу ица, в 
землището на 

община Стралджа е 
коригирано и е 

изпълнено с дв ен 
трапецовиден 

профил и диги от 
двете страни 

І-ви 
участък     
42˚ 32′ 
17,2″        

ІІ-ри 
участък     
42˚ 31′ 
52,6″       
ІІІ-ти 

участък     
42˚ 32′ 
23,1″ 

І-в участък   
26˚ 41′ 26,0″   

ІІ ри 
участък      

26˚ 40′ 50,9″   
ІІІ-ти 

участък      
26˚ 41′ 34, ″ 

2 31120050 
30.08.2012 
30.08.2022 

- р.Мочурица "АГРОТЕС" ООД 
Напояване на 

земеделски площи 
Сезонен – м. юни, 

юли , 
август.Местност 

„Чаирите” в 
землището на 

с.Джинот 
 

- - 
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3 32170385 
30.08.2012 
30.8. 014 

- р.Мочурица "НАПОИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ” ЕАД 

Регулиране на 
оттока” и „защита от 

вредното 
въздействие на 

водите” („Корекция 
на р. Мочурица от 

пътя Зимница – 
Чарда срещу 

течението до с. 
Деветак”) 

 

- - 

4 31120055 
23.07.2013 
23 07.201

9 

- р Мочуриц
а 

"ФИТО ПАЛАУЗО 
ВО” АД 

Водовземане от 
повърхностен воден 

обект 
'Напояване на 

земеделски култури 
 

Защитена местност 
''Блатото'' 

- - 

5 32170484 
30.12.2014 
30.12.2017 

- р.Мочурица "НАПОИТЕЛНИ 
СИТЕМИ" ЕАД 

Ползване на 
повърхностен воден 

обект 
Изграждане на нови, 

реконструк 
ция или 

модернизация на 
съществува 

щи системи и 
съоръжения 

Възстановителни и 
укрепителни 

мероприятия на 
съществуващи 

съоръжения 

- - 
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6 32170565 
09.03.2016 
09.03.2019 

- р.Мараш "НАПОИТЕЛНИ 
СИТЕМИ" ЕАД 

Възстановяване и 
укрепване на 

корекция на река 
Мараш с дължина 
5374.97м, с начало 

шосеен мост 
гр.Стралджа – 

с.Лозенец и край – 
шосеен мост при 
„Петолъчката”.       

Възстановяване на 4 
броя съществуващи 
дънни прагове при 

км 2+202.18 , 
2+745.15, 3+109,70, 

3+915.96 

- - 

7. 32170511 
12.05.2015 
12.05.2018 

 дере 
 

ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА 

Изграждане на нови 
съоръжения за 

защита от вредното 
въздействие на 

водите 

- - 

8. 31190046 
24.11.2015 

 р.Мочурица 
 

"БУЛГАРТРАНСГА
З" ЕАД 
Други 

цели,изграждане на 
системи и 

 ъоръжения за 
водовземане и 
отвеждане а 

възвратимите води 

- - 

Източник:  Регистър БД  ИБР, актуален към 08.01.2021 г. 

 
За територията на община  Стралджа , БД ИБР е издавала  слeдните  разрешителни за  

зауствания в повърхностни обекти: 
 

Таблица №47 
№ 
по 
ре
д 

№ на 
разрешителното, 
срок на действие 

Заустване-
год.корлич
ество  на 

заустваните 
отпадъчни 
води, куб. 

м 

Воден 
обект –

код 

Титуляр Координати 
 

 
С 

 
И 

 
1. 

33740080 
19.04.2011г 

156600 BG3TU60
0R022 

Град 
Стралджа, 

42° 
34´06,5´´ 

26° 
36´40,1´´ 
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 До въвеждане на 
обекта в 

експлоатация 

Дере, 
вливащо 
се в река  
Мо уриц

а 

община 
Стралджа, 

Канализаци
онна 

система 
2. 33740084 

20.05.2011г. 
До въвеждане на 

о екта в 
експлоатация 

392740 BG3TU60
0R022 
Дере, 

вливащо 
се в река  
Мочуриц

а 

Град 
Стралджа, 

община 
Стралджа, 

Канализаци
онна 

система 

42° 
35´0 ,5´´ 

26° 41´ 

3. 33720048 
24.08.2016 
03.07.2021 

26000 BG3TU60
0R065 

Отводнит
елен 
канал 

“Винарска 
изба” 

гр. 
Стралджа, 
Индустриа

лна зона 

42°35'10,9
70" 

26°41'29,34
4" 

4. 33720051 
19.06.2017 

До въвеждане в 
експлоатация на 

обекта 

2400 BG3TU60
0R062 

Отводнит
елен 
канал 

(Дере 2) 
представл

яващ 
имот с № 
000059 

Дестилерия 
за 

преработка 
на 

етерично – 
маслени 
култури 

42° 4'17,
2" 

26°36'57,5" 

5. 33150004 
1.12.2008 

До въвеждане на 
обекта в 

експлоатация,      
но не по-късно от  

01.12.2014г 

65 00 р. 
Мочуриц

а 

ОБЩИНА  
СТРАЛДЖ

А 
КАНАЛИЗ

АЦИЯ и 
ПСОВ 

42°32'13,9
" 

26°41'17" 

Източник:  Регистър БД  ИБР, актуален към 11.08.2017 г. 

 
4.4.9.2.Канализация и пречистване на отпадъчните води. 

Изградената канализационна мрежа в община Стралджа е крайно недостатъчна за 
обслужването на всички населени места и не отговаря на изискванията за опазване на околната 
среда. От всички населени места с почти изградена канализационна мрежа е само село Зимница 
- почти 65%. В град Стралджа съществуват само няколко канализационни отклонения, които 
отвеждат отпадъчните води от централната градска част, училищата, детските заведения и 
жилищните блокове. Всички обекти в града са с локални септични ями. Функционират отделни 
локални пречиствателни станции за отпадни води, които обслужват „ЗПТ” АД, 
„Булгартрансгаз” ЕАД, компресорна станция „Лозенец” и „Керамична къща Стралджа“ ЕООД. 
На територията на град Стралджа функционира покрит стоманобетонов канал за битови и 
дъждовни води. Общината има изготвени два технически проекта за доизграждане на 
канализационните системи на гр. Стралджа и с. Зимница и строеж на ПСОВ, които са в резултат 
от успешно приключили проекти за техническа помощ по ОПОС. И двете населени места са с 
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между 2 000 и 10 000 екв. ж., т.е. изграждането на пречиствателните им станции ще бъде 
приоритетно след като бъдат изградени ПСОВ на населените места с над 10 000 екв. ж. И за 
двете ПСОВ са отредени площадки. Изготвен е и технически проект за водопроводната и 
канализационната система, както и изграждане на ПСОВ в с. Воденичане. Проблем за област 
Ямбол и респективно за община Стралджа е ниският дял на домакинствата, свързани с 
обществена канализация. Огромен е процентът на домакинства без достъп до канализация, 
близо 5 пъти по-голям от средния за България. Отпадните води от канализацията се заустват 
директно във водните течения или деретата, поради липсата на изградена ПСОВ. 

 
Таблица № 48 - Дял на домакинствата по наличие на канализация 

Дял на 
домакинствата 
по наличие на 
канализация 
Населено място 

 Дял от домакинствата с достъп до: 

Обществена 
канализация 

Изгребна, 
септична яма 

или др. 
съоръжение 

Попивна яма 
Няма 

канализация 

България 72,5% 8,4% 1 ,2% 2,9% 
Община 
Стралджа 

10,5% 11,9% 16,3% 13,6% 

Източник: НСИ - Преброяване на населението 2011 

 
Таблица № 49- Жилища според наличието на канализация  

Община, 
населени места 

Общ
о 

Свързана с 
обществена 
к нализаци
я 

Свързан
а с 
изгребна 
яма 

Свързана със 
септична яма 
или друго 
пречист ателн
о съоръжение 

Свързана 
с 
попивна 
яма 

Няма 
канализация

Общ. Стралджа  064 681 196 602 4470 1115 
гр. Стралджа 2099 311 79 399 1087 22 
В селата 4965 370 117 203 3383 892 
с. Александрово 163 - 1 3 66 93 
с. Атолово 157 3 1 2 42 1 9 
с. Богорово 100 1 2 53 38 6 
с. Воденичане 270 7 4 11 244 4 
с. Войника 325 4 42 11 255 13 
с. Джинот 200 5 2 6 158 29 
с. Зимница 788 257 21 7 388 115 
с. Ирeчеково 369 34 1 2 296 36 
с. Каменец 303 21 - 3 255 24 
с. Леярово 53 1 - - 52 - 
с. Лозенец 348 4 11 6 311 16 
с. Люлин 165 4 - 16 125 20 
с. Маленово 215 2 5 49 79 80 
с. Недялско 243 3 3 3 230 4 
с. Палаузово 117 1  1 103 12 
с. Поляна 200 5 2 8 3  82 
с. Правдино 158 - 1 1 1 3 3 
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Община, 
населени места 

Общ
о 

Свързана с 
обществена 
к нализаци
я 

Свързан
а с 
изгребна 
яма 

Свързана със 
септична яма 
или друго 
пречист ателн
о съоръжение 

Свързана 
с 
попивна 
яма 

Няма 
канализация

с. Първенец 253 11 18 12 190 22 
с. Саранско 143 1 - - 124 18 
с. Тамарино 188 - - 1 91 96 
с. Чарда 207 6 3 8 180 10 
Източник: НСИ 

 
Преобладаващият тип канализация в общината е чрез попивна яма. Изключително голям 

е и броят на домакинствата без достъп до канализация. 
 

4.5. Екологично състояние и рискове.  
4.5.1. Отпадъци.  Дейности по управлението на отпадъците.  

Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск 
за здравето на човека, затова решаването на проблемите, свързани с управлението на 
отпадъците, се явяват едни от най-сериозните. От друга страна, голяма част от отпадъците 
притежават ценни суровинни качества и могат да бъдат рециклирани и отново оползотворени в 
производството и селското стопанство.  
На територията на Община Стралджа се генерират основно битови, строителни и 
селскостопански отпадъци. От общината се събират, транспортират и депонират твърди битови 
и смесени отпадъци от домакинствата, обществените сгради, търговските обекти, уличните 
площи и предприятията и строителни отпадъци от общински обекти. На практика извън 
контрола на общината остават селскостопанските отпадъци, които се изхвърлят 
нерегламентирано и няма данни за тяхното количество.  Опасните отпадъци на територията на 
общината са предимно излезли от употреба пестициди. 
Количеството на събираните отпадъци се оценява косвено, по разчетен път, на база на 
транспортните документи. 
 
Таблица №50 Генерирани битови отпадъци за периода 2016-2020 г. 

Тип на отпадъка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Смесени битови отпадъци в 
Община Стралджа 

2619 т. 2399 т. 2826 т. 2766 т. 2970 т. 

 
От таблицата по-горе става ясно, че за периода 2016 – 2020 г. се наблюдава тенденция на 

минимално увеличаване количествата събрани битови отпадъци. 
Събрани битови отпадъци от населението за Област Ямбол – кг/чов./год 
 
Таблица№51 

Населено място / 
Година 2016 2017 2018 

Общо за 
страната 

2 881 330 3 079545 2 861 518 

Област Ямбол 34 403 41 280 37 707 
Болярово 343 343 329 
Елхово 1 730 1 741 1 726 
Стралджа 2 756 3 117 3 045 
Тунджа 3 879 5613 5 393 
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Ямбол 25 694 30 466 27 215 
Източник: НСИ 
 

4.5.2 Дейности по управлението на отпадъците. 

За всички 22 населени места на Община Стралджа има организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване (100%) се извършва от 

общината. Отпадъците на гр. Стралджа и с. Зимница и Лозенц през периода март-май и август-

октомври се извозват три пъти месечно, а през останалите месеци два пъти. За всички 

останалите населени места се извозват два пъти месечно. 
Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията, които ги 
образуват. На регионалното депо за отпадъци се допуска депониране на производствени 
отпадъци срещу заплащане само за отпадъци, които отговарят на критериите за приемане и в 
случай, че количеството им не застрашава запълването на капацитета на депото по-рано от 
предвидения срок.  
За събирането на отпадъците се използват три типа съдове: 

 кофи с обем 0,120 м3 – за битови отпадъци от селата и от еднофамилни жилищни сгради 
в града. 

 кофи с обем 0,240 м3 – за битови отпадъци от селата и от еднофамилни жилищни сгради 
в града. 

 контейнери с обем 1,1 м3 – тип „Бобър” 
 контейнери с обем 4 м3 – за битовите отпадъци от промишлените предприятия и по-

големи обществени сгради, както и блоковите жилища. 
Транспортирането на отпадъците се извършва с: 
 сметовозна кола Форд тръкс 1833 – 2 бр. 

Методи на обезвреждане: 

Единственият метод за обезвреждане на отпадъците е депониране, което се осъществява на 

регионалното депо за отпадъци, намиращо се в землището на  с. Хаджидимитрово, Община 

Тунджа. 
Съгласно публичен регистър на РИОСВ-Стара Загора, следните лицата от община Стралджа, 
притежават документ за извършване на дейности с отпадъци. 
 
Таблица №52 

разрешение № дата на издаване организация ЕИК 

13-ДО-00000527-01 04/04/2017 
МИХАЛЕВ КОМЕРС - 
МИХАИЛ МИХАЛЕВ 

128557091 

13-РД-00000482-00 05/11/2019 ОБЩИНА СТРАЛДЖА 000970432 
    
4.5.3. Управление.  

Дейностите по опазване на околната среда се организират от дирекция „Териториално 
Селищно Устройство, Екология и Проекти ” на община Стралджа. Разработена е и приета  
общинска нормативна уредба, с цел опазване на околната среда в общината и управление на 
отделни приоритетни общински екосиситеми. 

Въпреки полаганите системни грижи и усилия от общинското рьководство на община 

Стралджа, в управлението на всички подсистеми от околната среда в общината основните 

проблеми стоящи в обсега на общинската система по управление на околната среда са свързани 
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най-вече с липсата на действаща и обективна система за генериране на данни и система от 

индикатори за мониторинг на състоянието на околната среда .  

На територията на общината няма мониторингови станции (за въздух, почви, води, 

радиоактивни лъчения и шум), няма въведена система за охарактеризиране и наблюдение на 

генерираните отпадъци чрез стандартизирани методики и със стандартизирани инстру-менти. 

В Община Стралджа има издадени разрешителни на две фирми-оператори на площадки за 

събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. Това са „Промишлени суровини” 

ЕООД с разрешително № 00-ДО-228-04 от 21.06.2012г. и „ДЖИ ЕС” ЕООД – гр. Ямбол – 

разрешително № 13-ДО-435-00 от 15.01.2013 г. 

В Община Стралджа няма организирано събиране на излезли от употреба гуми, 

отработени масла и нефтопродукти. 

В Община Стралджа има издадени разрешителни на две фирми-оператори на площадки за 

събиране на отпадъци от черни и цветни метали. Това са „Промишлени суровини” ЕООД с 

разрешително № 00-ДО-228-04 от 21.06.2012г. и „ДЖИ ЕС” ЕООД – гр. Ямбол – разрешително 

№ 13-ДО-435-00 от 15.01.2013 г. 

Луминисцентните лампи, излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), батериите и други опасни отпадъци от бита  са  в обхвата на   принципа «отговорност 

на производителя»  и  събирането им за по-нататъшно  рециклиране или екологосъобразно 

обезвреждане  е задължение  на операторите, които ги пускат на пазара.  Законодателството 

дава възможност, икономическите оператори да се сдружават и да реализират принципа 

«отговорност на производителя» чрез създаване на колективни системи за разделно събиране и 

оползотворяване, подобни на тези за отпадъците от опаковки. 

Разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки от 

домакинствата, търговските и обществените обекти и промишлеността е вече практика в 

Община Стралджа. 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. В 

гр. Стралджа са разположени 28 жълти контейнера и 28 зелени. В с. Зимница има 8 жълти и 8 

зелени контейнера, в с. Лозенец – 2 жълти и 2 зелени контейнера, а в с.Чарда – 2 жълти и 2 

зелени контейнера. Честотата на извозване е веднъж на две седмици за жълтите контейнери за 

всичките четири селища и по заявка от страна на Община Стралджа за зелените контейнери. 

На практика не се декларират отпадъци от строителни и строително-ремонтни дейности, 

за които съответната строителна фирма трябва да поиска от общинските власти да определят 

мястото и условията за тяхното депониране. Липсата на контрол води до изхвърлянето на 

строителните отпадъци край междуселищните пътища. До момента не се извършва никакво 

предварително третиране на СО. 

В общината няма въведена общинска или колективна система за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци, в т.ч. зелени отпадъци, няма осигурени площадки за безвъзмездно 
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предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни, строителни 

отпадъци, опасни отпадъци и други. 

С решение  на ОбС –Стралджа  № 420 от Протокол №33/12.06.2014 г., на основание чл.22  

от Закона за управление на отпадъците и чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация.,  на осн.чл.22 от ЗУО, е приета Наредба за управление на отпадъците 

на община Сралджа 
Неконтролируемо изхвърлените отпадъци на произволни площадки периодично се кон-

тролира перманентно. В района на общината няма изградени инсталации за обезвреждане, 
изгаряне и компостиране на отпадъци, което налага община Стралджа да кандидатства по 
проект за външно финансиране за изграждане на площадка за компостиране на биоразградими 
отпадъци. 

Съгласно Директива 1999/31/ЕС и разпоредбите на чл.31, ал.1, т. 2 на ЗУО се изисква до 

31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци 

(БрБО) до 35 на сто от общото количество на биоразградими отпадъци, образувани в Република 

България през 1995 г. Предвид това, че целите за депониране са определени общо за страната, 

същите са преизчислени за жител към съответната година, както е показано в Таблица № 53. 

 

Таблица № 53. 
Година  

 Цел Разрешени за 
депониране Бр БО /т/ 

Разрешени за депониране за 
жител БрБО /кг/жит./год./ 

Базова година 1995 База 100% Базова стойност 
2 247 500 

Базова стойност 
268 

Година 2020 5% 786 625 109 

 

С приетите промени в Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 19, от 5.3.2021 г.) 

се поставя  цел за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци до 

65% през 2035 г., за да се ускори преходът към кръгова икономика.  

Целите се постигат поетапно, както следва: 
 най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на тези 
отпадъци; 
 най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на тези 
отпадъци; 
 най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на тези 
отпадъци. 

Като  допълнителен стимул на прехода към кръгова икономика е въведена и цел за 
намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г.  

По отношение на отпадъците от текстил и обувки се въвеждат изисквания за разделно 

събиране и последващо оползотворяване. 

Проблемите с управлението на дейностите свързани с отпадъците се отразяват най-бързо и 

пряко върху облика на общината и здравето на хората и закономерно те ангажират повече 

средства и квалифицирани служители. Като основни причини за това състояние могат да се 

посочат на първо място финансови причини породени от липса на средства, на второ място 
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организационни и на трето място са тези свързани с ниската екологична култура на 

населението.  

Процесът на промяна и преход към една система, съответстваща на изискванията на ЕС, 

налага приемането на съответните принципи от населението и от всички участници в процеса 

на опазването и устойчиво управление на околната среда. Особено актуални при усвояването 

на средствата предоставяни по различни Оперативни програми за програмния период 2021 – 

2027 г. за инвестиции в областите по управление на околната среда са изградените на 

принципите за обоснованост, осъществимост и социална приемливост Публично Частни 

Партньорства (ПЧП).  

Използването на подобни икономически форми за реализация на инвестиции за опазването 

на околната среда, стимулирано и от действието на Регламент (ЕС) № 1303/2013, ще 

подпомогне и преодоляването на негативните последици от противопоставянето на различни 

обществени групи. Това противопоставяне и негативното обществено мнение в някои случай е 

и съществена пречка за прилагането на съвременните практики по защитата на околната среда. 

Активна позиция на широк кръг от населението обхванати в организирани кампании за 

информиране определят все по-голямото значение и внимание което е необходимо да се отдели 

на фактора „връзки с обществеността”. 
      На основание чл. 52 от ЗУО общината разработва Общинска програма за управление на 
отпадъците.  Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда по чл.79 
от Закона за опазване на околната среда, публикуван в ДВ, бр.91/ 2002 г. и се разработва, приема 
и отчита по реда на глава пета от Закона за опазване на околната среда. 

В периода 2021-2027 г. усилията на общината следва да бъдат насочени към прилагането на 
йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива и предприемане на 
следните действия: 

 Реализиране на проекти за предотвратяване образуването на отпадъците; 

 Прилагане на мерки за намаляване използването на пластмасови продукти за еднократна 
употреба; 

 Подобряване и надграждане на системата за разделно събиране на отпадъци за 
територията на общината; 

 Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци и изграждане 
на инсталация за тяхното третиране; 

 Изграждане на площадка за предаване на рециклируемите отпадъци от населението, вкл. 
център за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; 

 Оценка на съществуващата система за събиране на битовите отпадъци и при 
необходимост нейната промяна с цел осигуряване прилагане на принципа „замърсителя 
плаща“ чрез определяне на такса битови отпадъци на база количество на образуваните 
отпадъци; 

 Изграждане на инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел тяхното 
последващо рециклиране/оползотворяване; 

 Осигуряване на достоверна и достатъчна по обем база данни за управление на 
отпадъците от тяхното образуване до крайното им оползотворяване/обезвреждане чрез 
създаване на електронна система; 

 Организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 
системите, създадени на основа на принципа „отговорност на производителя“ 
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 Реализиране на мерки в контекста на Кръговата икономика. 

4.5.4. Замърсявания и антропогенни въздействия върху компонентите на околната среда. 
4.5.4.1.Основни източници на замърсяване на въздуха. 

Стопанските дейности в общината са свързани предимно със земеделие, мелничарска 
промишленост, складова дейност и други, които не са значими източници за замърсяване на 
въздушния басейн. Запрашаване  на въздуха може да се очаква от добивните дейности и 
откритите кариери. 

Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е автомобилният 
транспорт. Основните пътни артерии преминават през населени места. Тези пътни артерии са 
линейни източници на атмосферни замърсители като въглероден двуокис, въглероден оксид, 
въглеводороди, азотни окиси, серен двуокис, прах от пътното плътно и други. В комбинация с 
шума от автомобилния трафик, вредните фактори имат комбинирано въздействие върху 
човешкия организъм. Тези зони, където има комбинация от два или повече фактори, следва да 
бъдат разгледани по-детайлно с оглед минимизиране нивата на факторите и оттук 
минимизиране на здравния риск за населението, живущо в непосредствена близост до крупните 
пътни артерии. 
 Физични фактори (шум, електромагнитни, радиационни и други лъчения, климат); 
 Сред физичните фактори водещ се явява транспортният шум. 
 Електромагнитни и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху живущото 

население в общината не се отбелязват. Електропреносните системи са разположени в 
съответствие с изискващия се за тях сервитут спрямо обекти, подлежащи на здравна защита. 

 Психологични и социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт, 
 Нерегламентирани сметища, гробищни паркове и др.) 

Важен проблем в екологичен аспект са нерегламентираните  замърсявания, където се 
изхвърлят битови, строителни, опасни отпадъци и възникват спонтанно. В много от случаите 
нерегламентираните сметища са разположени край речното корито, в дерета, до второстепенни 
пътни артерии. Това тяхно местоположение застрашава и е фактор за замърсяване на 
повърхностните и подземните води с токсични вещества и микроорганизми, причиняващи 
инфекциозни заболявания. Не трябва да се подценява и негативното психологично въздействие 
на нерегламентираните сметища. 

Необходим е завишен контрол  за избягване  появата на нерегламентираните сметища от 
страна на органите на, РИОСВ, РЗИ  и общината. 

Сериозен екологичен риск за средата носят производствени аварии, които могат да 
възникнат взаимно, често непредсказуемо по време, интензитет и отделящи се вредни вещества. 
При  аварии е възможно създаването на тежка обща, екологична и медицинска обстановка, 
съпроводена с поражение или заплаха за живота и здравето на хората. За община Стралджа    в 
такива случаи е налице несъответствие между възможностите на местните  здравни служби и 
необходимата медицинска помощ за пострадалите. 

Мащабът и характерът на дейностите в рисковите предприятия има по-скоро локално 
значение в самите предприятия при неспазване на технологичната дисциплина лична 
безопасност и др. 

Други рискови зони на територията на общината са зоните, в които са разположени 
производствени предприятия. На границата между производствените и жилищните зони се 
създават условия за разпространение на наднормен шум и разпространение на химични 
замърсители на атмосферния въздух вследствие на използване на стари технологии, при 
неподдръжка на филтриращите системи, вкарващи в норма атмосферните замърсители 
(емисии). За целта е необходимо  налагане на определени условия към инвеститора при 
съгласуване на обектите, като тези условия (изисквания) трябва да са насочени към вкарване в 
норма на разпространението на производствен шум, атмосферни замърсители и други в посока 
на жилищните зони 
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Важни в здравно-хигиенен аспект зони са санитарно-охранителните зони на 
водоизточниците за питейна вода. Задължително е стриктно да се спазва регламентирания  от 
законодателството начин на тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя страна, 
обезпечава подаването на питейна вода към населението, която да отговаря на БДС „Вода за 
пиене“. 

Риск за здравето на селскостопанските производители се установява и при неправилната 
употреба и съхранение на пестициди. 
Повишеното съдържание на пестициди в почвата води до отлагането им в селскостопанските 
продукти, които се консумират директно от човека и предизвикват увреждане на здравето. 
Увреждания на организма на земеделските фермери могат да настъпят и при обработка на 
замърсена с пестициди почва. 

Друг съществен негативен фактор за селското население са емисиите на тежки метали в 
резултат от производствената дейност и замърсяването с тях на водите и почвите в селските 
райони - олово, кадмий, цинк и пр. Те са предпоставка за повишен здравен риск за населението 
и условие за потискане на сапрофитната микрофлора, както и нарушаване на нормалното 
протичане на самоочистващите процеси в почвата. 

Замърсяване на битови отоплителни източници – твърди, течни и газови горива – 
статични източници на замърсяване 

Размерът на замърсяването на атмосферния въздух през хладния период зависи пряко от 
броя на населението във всяко селище. 

Замърсяванията на атмосферния въздух от битови потребители са главно през зимния 
период, при ползването на твърди горива в битовия сектор, в зависимост от метеорологичните 
условия. 

Анализът на наличната информация показва, че през зимния период, въпреки  на 
интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор при определени 
метеорологични условия /безветрие/, е малко вероятно да се  натрупват замърсители в 
приземния слой от ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид до границите на 
пределно допустимите норми .  

През летните месеци замърсяванията са главно от прах и неприятни миризми, породени 
от състоянието на инфраструктурата /липса на канализации и недобре поддържани пътни 
артерии/, нерегламентирани замърсявания, отглеждане на различни видове животни, както и 
използването на естествени и изкуствени торове. Това води до допълнително замърсяване на 
атмосферния въздух с летливи органични съединение /ЛОС/, метан и амоняк. 
4.5.4.2. Контрол на състоянието на атмосферния въздух.  

С оглед минимизиране на здравния риск от трафика на МПС са необходими следните 
комплексни административни мерки: 
 Ремонт на старите пътища, добра поддръжка на пътното платно и редовно миене и чистене 

на улиците и пътищата от прах и отпадъци в населените места; 
 Приоритетно съгласуване на обекти с търговски и офис предназначения, както и такива в 

сферата на обслужването на границата с пътната и улична регулация. Такъв тип сгради и 
обекти са добра буферна зона при градоустройството на населените места с цел намаляване 
на нивата на шума от трафика и атмосферното замърсяване на територията на жилищните 
зони; 

 Прилагане на завишен контрол върху техническата изправност на МПС при извършване на 
годишните технически прегледи, като се измерват и отчитат: 

1. Концентрацията на атмосферни замърсители, отделящи се от ауспуха на МПС; 
2. Изправност на ауспусите на МПС и замерване нивата на отделящия се шум от работата на 

автомобилите. 
4.5.4.3. Качество на водата. 
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Съществен проблем за общественото водоснабдяване у нас е лошото състояние на 
разпределителните мрежи, които дефектират, генерират големи загуби на вода и водят до 
влошаване на качеството на водата.  Община Стралджа има  загуби на питейна вода , 
амортизация на водопроводната мрежа, липса  на канализационна мрежа, липса на 
пречиствателни станция за отпадни, директното заустване на отпадни води . 

По отношение нормативните качества на повърхностните и подземни води реализирането 
на предвидените в ОУП мероприятия за изграждане на канализационна система в населените 
места; изграждане на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води; подобряване 
управлението на отпадъците ще осигурят качество на питейните води, отговарящи на 
необходимите показатели за заустване на отпадъчни води във водни обекти. 

Река Мочурица има ниски брегове, слаб наклон и тече бавно, като често се разлива. 
Коритото й е гъсто обрасло с висока водна растителност. Многоводната фаза на реките 
Мочурица и Мараш е от ноември до април, което се отразява и на качеството на повърхностно 
течащите им води – през тези месеци нивото на замърсяващите вещества е по-малко в резултат 
на по-голямото разреждане на постъпващите отпадъчни води. Основни замърсители на 
повърхностните води са битово-фекалните, отпадъчните води от животновъдството и 
промишлените отпадъчни води. 

Дифузен източник на замърсяване на повърхностните и подпочвени води са нелегалните 
сметища, особено в деретата на реките, фекалните води от животновъдните обекти, както и 
използваните в земеделието торове и препарати за растителна защита. 
Опазването на повърхностните и подпочвените води от замърсяване изисква прилагането на 
следните мерки:  
 почистване на речните дерета от отпадъци и недопускане на повторното им замър-сяване;  
 правилно съхранение и оползотворяване на органичните отпадъци от селското стопан-ство 

и домакинствата;  
 правилно съхранение и транспортиране на различните торове и препарати в расте-

ниевъдството;  
 доизграждане на канализационната система в гр. Стралджа, изграждане на кана-лизационна 

система в селата и пречистване на отпадъчните води.  
4.5.4.4. Почви и нарушени терени.  

По отношение на почвеното – географско райониране на България /по Нинов, 1997 и 2002 
г./, територията на общината попада в Балканско – Средиземноморска почвена подобласт, която 
е част от Средиземноморската област. В границите на тази подобласт, основният почвен тип на 
равнинните части и планинските склонове са най-вече лесивираните канеловидни и канелените 
почви. В котловинната част на Стралджанското поле са разпространени смолниците и 
черноземсмолници. По поречието на реките се срещат алувиално – ливадни почви и солончаци. 
Почвеното разнообразие на този район е благоприятно за отглеждането на редица земеделски 
култури: лозя, тютюн, зърнени култури, овощия, зеленчуци и др. 

През последните години се налага тенденция за намаляване замърсяването на земите и 
почвите. Основни източници на замърсяване на почвите са промишлените предприятия, 
автомобилният транспорт, използваните химически средства, битовите отпадъци. Поради 
стагнацията в селскостопанския сектор, замърсяването на почвите с пестициди през последните 
години значително е намаляло. 

РИОСВ – Стара Загора извършва контрол на качеството на почвите по отношение на 
ерозия, вкисляване и засоляване. Ерозирали почви на територията на общината няма. 

Системният мониторинг за промени в киселинно-алкалните свойства на почвите установи 
вкислени почви в района на с. Иречеково. 

В района на Стралджа не са констатирани нарушения за замърсяване на почвите  над МДК 
с тежки метали, металоиди и устойчиви органични вещества (пестициди). Също така 
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органохлорните пестициди, полихлорираните бифенили и полицикличните ароматни 
въглеводороди са в граници много под ПДК.). 

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

В резултат на добивни дейности има и физически нарушени почви. На територията на 
община Стралджа са разположени следните кариери: 
 Находище ”Конак Тарла” в землището на гр. Стралджа, с площ 105 503 дка – добив на 

подземни богатства - строителни материали /глини/, държавна концесия; 
 Находище ”Блатото” в землището на с. Лозенец, с площ 308 904 дка - добив на подземни 

богатства – строителни материали /глини/, държавна концесия; 
 Находище ”Кояджика” в землището на с. Палаузово, с площ 203 694 м2. - добив на подземни 

богатства - строителни материали /трахити/, държавна концесия; 
 Находище”Каменец” в землището на с. Каменец, с площ 0,568 км2. - добив на подземни 

богатства - строителни материали / мрамори и мраморизирани варовици /, държавна 
концесия; 

 Находище”Иречеково” в землището на с. Иречеково, с площ 413 дка - добив на подземни 
богатства - строителни материали /трахибазалти/, държавна концесия. 

 Общинска концесия за добив за строителни материали /варовици за добив на негасена вар /, 
с площ 118 651 м2, в землището на с. Каменец. 

Общо нарушените терени от добивната промишленост, които се нуждаят от рекултивация 
са 290,397 дка. 

Проблем с продуктите за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност и с 
неизвестен произход на територията на общината не е налице. 
    4.5.4.5. Шум.  

Шумът е един от най-разпространените и агресивни замърсители на околната среда. 
Проблемът с шумовото замърсяване на околната среда става все по-голям, особено за големите 
градове. Източниците на шум могат да бъдат обособени в две основни групи - промишлен и 
транспортен. 

Конкретно за община Стралджа източници на шум се явяват ЖП и автотранспорта. 
Промишлените предприятия на града са изнесени в южната част и производството им е такова, 
че не натоварват шумово околната среда. През територията на 18 населени места от общината 
преминават пътища от ІІІ клас. По застроителния план на град Стралджа е предвидено 
изграждане на обходен път в западната част. Железопътният транспорт създава проблеми за гр. 
Стралджа и с. Зимница. Железопътната линия София – Бургас преминава през двете населени 
места, а жилищните сгради са разположени в сервитут от 50 м. 
Мониторинг на транспортния шум не се извършва на територията на общината. За подобряване 
на акустичното състояние на общината могат да се проведат различни мероприятия - 
извършване на ремонт на пътища и линейно засаждане на дървета по протежение на основните 
пътни артерии. 
4.5.4.6. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения.  

РИОСВ – Стара Загора измерва радиационния гама – фон един път годишно като мощност 
на еквивалентната доза и стойностите му са в интервала от 0,14 до 0,24 микросиверта на час т. 
е. през годините досега не са констатирани значими промени в стойностите. 
         Електромагнитното поле (ЕМП) е съвкупност от променливи, взаимно индуциращи се 
електрични и магнитни полета. Източниците, създаващи електромагнитното поле могат да 
бъдат както естествени, така и изкуствени.  

 Естествени източници на електромагнитно поле са Земята, слънцето, звездите и съ-що 
така космическото излъчване от галактиките и звездите; 
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 Изкуствените източници на електромагнитно поле излъчват в широк честотен диа-пазон 
и с различни мощности.  
        Съгласно действащото законодателство в Република България нейонизиращите лъчения в 
жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на 
жизнената среда.  Обектите с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна 
мрежа като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и 
ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и др.  са обекти с обществено 
предназначение и като такива подлежат на държавен здравен контрол. 

 Съгласно Годишен  Доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на 
нейонизиращи лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейо-
низиращи лъчения от РЗИ – Ямбол през 2020година, РЗИ – Ямбол поддържа и актуализира 
регистър на обекти с обществено предназначение, където са включени и източниците на 
нейонизиращи лъчения: базови станции и приемо-предавателни станции на мобилни оператори. 
Общият брой на регистрираните източници е 109 за област Ямбол. На територията на община 
Стралджа оперират общо 12 станции на мобилни оператори, в т.ч.: 
 2 бр. собственост на „А1 България“ ЕАД; 
 5 бр. собственост на „Теленор България“ ЕАД; 
 4 бр. собственост на  „„БТК“АД; 
 1 бр.-  „Булсатком“ ЕАД. 

Съгласно Годишен  Доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на 
нейонизиращи лъчения на РЗИ Ямбол ,резултатите от измерванията на ЕМП в сградите и 
прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения, обхванати с мониторинг през 
2020г. не е установено превишение на пределно допустимото ниво на плътността на мощност 
от 10 µW/cm2. 
       4.5.4.7. Национална мрежа „Натура 2000“. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури 
дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в 
съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за 
опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 
Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана 
накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското зако-нодателство 
чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

В землището на с. Палаузово съществува защитена местност “Блатото”. Обявена е за 
такава със Заповед № 1938/03.007.1970 на МГГП, с площ 16 ха, Държавен поземлен фонд. 

Обявена е с цел опазване на естественото находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum 
L.). Видът е включен в Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие и е под 
специален режим на опазване и ползване, който се регламентира със Заповед №РД 
521/22.04.2005 г. на МОСВ.  

На 12.10.2012г. находището е отдадено на концесия на „ФитоПалаузово” АД за срок от 
20 години. 

На територията на общината има 8 защитени зони по Натура 2000. 
 

Таблица № 54- Защитени зони по Натура 2000 
Защитена зона Наименование Площ Година на 

обявяване 
Директива по 
която са 
индетифициран
и 
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BG 0002028 „Комплекс 
Стралджа” 

28 718.20 дка Заповед на 
министъра на 
МОСВ № 
РД550/05.09.200
8г. 

Директива 
79/409/ЕЕС (за 
птиците) 

BG 0000205 „Стралджа” 8 820.20 дка Решение на МС 
№ 
122/0 .03.2007г
. 

Директива 
92/43/ЕЕС (за 
местообитаният
а) 

BG 0000198 „Средецка река” 7 077.80 дка Решение на МС 
№ 
122/02.03.200 г
. 

Директива 
92/43/ЕЕС (за 
местообитаният
а) 

BG 0000196 „Река 
Мочурица” 

69 105.70 дка Решен е на МС 
№ 
122/02.03.2007г. 

Дирек ива 
92/43/ЕЕС (за 
местообитаният
а) 

BG 0000402 „Бакаджиците” 45 048.70 дка Решение на МС 
№ 
122/0 .03.2007г
. 

Директива 
92/43 ЕЕС (за 
местообитан я
та) 

BG 0000513 „Войнишки 
Бакаджик” 

11 389.40 дка Решение на МС 
№ 
122/02.03.2007г. 

Директива 
92/43/ЕЕС (за 
местообитаният
а) 

BG 0000192 Река Тунджа 1 95 030 дка 
 

Решение на МС 
№ 
122/02.03.2007г 

Директива 
92/43/ЕЕС (за 
местообитаният
а) 

BG 0000420 „Гребенец” 98 845,30 Решение на МС 
№ 
122/02.03.2007г. 

Директива 
92/43/ЕЕС (за 
местообитаният
а) 

Източник: Натура 2000 

    
4.5.4.8. Роля на ПИРО за повишаване на енергийната ефективност, внедряване на ВЕИ, 
намаляване на емисиите от парникови газове и употребата на изкопаеми горива. 

ПИРО Стралджа е в съответствие с приоритетите в политиката на енергийния сектор, 
отразени в Националната програма за развитие: България 2027 (НПР БГ2027), която е водещият 
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на 
страната до 2027 и Енергийната стратегия на страната. Важен аспект, посочен в нея, е 
политиката за насърчаване използването на ВЕИ. Оптималното използване на енергийните 
ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и 
минимизиране на вредния отпечатък върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. 

Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентоспособността и 
енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на 
България през годините постепенно се повиши и вече достига стойности над средните за 
страните от ЕС. 

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически рас-
теж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за: 
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 висока конкурентоспособност; 
 сигурност на енергоснабдяването  
 спазване изискванията за опазване на околната среда, не може да бъде постигната без 

мащабно внедряване на ВЕИ. 
Държавното управление и системата на обществените отношения при осъществяване 

политиката за насърчаване използването на ВЕИ са регламентирани в Закона за енергети-ката 
(ЗЕ) и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). 

Националните цели за развитие на сектора на ВЕИ са посочени в Националната 
дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ (НДПВЕИ): 

 Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2020 година да надвиши 16% 
от брутното производство на електрическа енергия; 

 Заместване на конвенционални горива и енергии, използвани за отопление и БГВ: 
 Да бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не 

по-малко от 1 500 ktoe годишно; 
 Потребление на течни биогорива: Поемането на ангажимент по Директива 

2003/30/ЕС за пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразено с реалните 
възможности и пазарни условия в страната.  

Изводи: 
На територията на Община Стралджа не са ситуирани крупни обекти замърсители на 

атмосферния въздух. Основните точкови източници на вредни емисии са Компресорна станция 
„Лозенец“, с. Лозенец на „Булгартрансгаз“ ЕАД,  “Керамична къща Стралджа” ЕООД и “Завод 
за Поливна Техника”АД гр. Стралджа. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от 
производствените дейности са с основна качествена характеристика: серни оксиди, азотни 
оксиди, въглероден оксид и диоксид, въглеводороди, прах. Емисионният мониторинг показва 
спазване на регламентираните норми за допустими емисии и условията на разрешителните за 
емисии парникови газове и плановете за мониторинг към тях.  

Във връзка с европейската и национална политика, насочени към намаляване на емисиите 
от парниковите газове и пряко свързаната с този факт промяна на климата, община Стралджа е 
предприела мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност и внедряване на 
възобновяеми енергийни източници. Редица обществени сгради, училища, детски градини са 
санирани в съответствие с изискванията за енергийната ефективност. Най-много използвани от 
възобновяемите енергийни източници са вятърната и слънчевата енергия. Общината изпълни 
проект за монтиране на улично осветление с 220бр. LED лампи захранвани със слънчева енергия 
в четири населени места от Общината - гр.Стралджа, с.Лозенец, с.Воденичане и с.Зимница 

Приоритетните насоки за бъдещата работа в сферата на опазване на околната среда са 
решаването на проблемите с водоснабдяването, замърсяването на водите поради липсата на 
канализация и пречистване, обезвреждане на отпадъците от пестициди, решаване на 
проблемите със шума и атмосферното замърсяване от бита и транспорта в селищата през които 
преминава жп линията София — Бургас и основен пътен възел от републиканската пътна мрежа 
„Петолъчката“. 

При формирането на бъдещата екологична политика на общината е съществена оценката 
на очакваните промени в климата и влиянието им върху територията на община Стралджа, 
свързани най-вече с промяната в режима на температурите и валежите, загубата на биологично 
разнообразие, щетите върху селското и горското стопанство от засушавания, пожари и др., 
нарастването на честотата и интензитета на екстремните климатични събития, както и защитата 
на населението от природни бедствия. 
 Общинската администрация следва да отчете трите основни приоритета на Страте-гията 

Европа 2020 в сферата на климатичните промени и енергията, а именно: 
 намаляване на емисиите на парникови газове добиване на 20 % от енергията от 

възобновяеми енергийни източници; 
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 увеличаване на енергийната ефективност с 20 %; 
 Налагането на забрана или намаляване до минимум отсичането на дървета във водо-дайните 

и изворни зони е важна задача стояща пред общинското ръководство и съответ-ните власти; 
 Постепенното преструктуриране на горския фонд и нарастването на дела на  широ-

колистните видове е предпоставка за подобряване екологичното състояние и решаване на 
част от проблемите с недостига на вода. 

4.5.4.9. Защитени територии и биоразнообразие.  
4.5.4.9.1.Защитени територии. 

На територията на Община Стралджа са обявени следните защитени зони: 
Защитени зони по Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици.  

1. BG0002028 - Комплекс Стралджа е със средна надморска височина 146 м и заема площ 
от 28718,20 дка.  

    Комплексът включва язовир “Церковски” с площ около 180 ха 87 (който е извън 
територията на общината) и намиращите се в съседство влажни ливади и заблатени места, 
остатъци от източната част на бившето Стралджанско блато (най-голямото някога блато във 
вътрешността на България). Намира се на 1-2 км южно от шосето Бургас-София в участъка 
южно от село Венец.  

Самият язовир представлява открита водна площ, в източната си част обрасла частично с 
водолюбива растителност с преобладаване на папур /Typha spp./. Заобиколен е от ниско 
възвишение на север (234,6 м.надм.в.) и от равнинни обработваеми площи от юг (около 150 
м.надм.в.). Западно от язовира се простират по-ниско разположени терени, заети от влажни 
ливади, мочурливи места със система от отводнителни канали, а при дъждовна пролет – и малки 
блатни водоеми с временен характер. Влажните ливади са обрасли с мезофилна тревна 
растителност с преобладаване на острица /Carex spp./, ливадна ливадина /Poa pratensis/, 
броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев, 1991). 
Ивици предимно от топола /Populus spp./, бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и някои други 
културни видове оформят единствените участъци с дървесна растителност в района. Влажната 
зона е чувствителна към човешки дейности, свързани с управление на водите, както и с 
неустойчивото ползване на територията на бившето блато като земеделската земя. Постоянното 
отводняване на мястото намалява качествата на местообитанията, свързани с предоставяне на 
достатъчно площ за почивка и хранене на мигриращите птици. Част от територията се засажда 
със зърнени култури и интензивно се третира с изкуствени торове и пестициди за получаване 
на добри добиви и премахване на тръстиката. Разораването на останалите влажни ливади и 
пасища води до по-нататъшна загуба на ценни местообитания. Спиртната фабрика, 
разположена до язовира, предизвиква замърсяване на водите му. Временното пресушаване на 
язовира, включително през зимата, не позволява пълноценното ползване на влажната зона като 
място за почивка и хранене на птиците. Ловът и риболовът причиняват безпокойство на 
птиците. Свободният и неконтролиран достъп до цялата територия през гнездовия период също 
предизвиква безпокойство на гнездящите птици. Защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за 
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна 

2. BG0000205 – Стралджа, заема площ от 8 820,2 дка.  
Тази защитена зона отчасти се припокрива със ЗЗ „Комплекс Стралджа“. Това е 

някогашно блато, което сега е напълно пресушено и превърнато в пасища. Пресечено е от 
отводнителни канали. През дъждовните дни на около 5-6 места се образуват локви, където се 
събират птици. То е напълно обградено от орни земи. Зоната има голямо орнитологично 
значение през цялата година. Важна зона за застрашените птици. Мястото е добро за почивка 
на мигриращите птици (щъркели).  

3. BG0000198 - Средецка река, заема площ от 7 077,80 дка. Зоната представлява отворена 
речна долина с ксерофилни местообитания (частично деградирани) и церовогорунови гори, 
линейни крайречни гори, важни като биокоридор. Мястото е много значимо с уникалната си 
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флора и фауна. До последните няколко години то е било добре съхранено, но сега се наблюдава 
увеличаване на човешкото въздействие. Рибната фауна е представена от 17 таксона.  

4. BG0000196 - Река Мочурица, заема площ от 69 105,7 дка. 
По-голямата част от реката е с диги. Има единични върбови дървета и по-голямата част от 

речното корито е покрито с храсти. Мястото е много значимо с уникалната си флора и фауна. 
5. BG0000402 – Бакаджиците, заема площ от 45 048,7 дка.  

Тя е важен екокоридор. Зоната представлява серия от хълмове в хълмистия район на 
Тунджа, югоизточно от Ямбол. Възвишенията са дълги 12 км и 5-10 км широки. Хълмовете са 
покрити с пасища и обработваема земя. Има гори от дъб, габър и цер. Зоната е покрита с гори 
от дъб, липа, габър и акация. Възвишенията имат много дивеч и друга фауна, много констенурки 

6. BG0000513 - Войнишки Бакаджик, заема площ от 11 389,40 дка и е важен екокоридор.  
От бозайниците обитаващи зоната ключово е опазването на пъстрия пор.  
В землището на с. Палаузово съществува защитена местност “Блатото”. Обявена е за 

такава със Заповед № 1938/03.007.1970 от Министерството на горите и горската промишленост, 
с площ 15,446 ха, Държавен поземлен фонд. Обявена е с цел опазване на естественото находище 
на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.). Видът е включен в Приложение № 4 на Закона за 
биологичното разнообразие и е под специален режим на опазване и ползване, който се 
регламентира със Заповед №РД 521/22.04.2005 г. на МОСВ. Блатното кокиче е вид, поставен 
под специален режим на опазване и регулирано ползване от естествените находища, съгласно 
ЗБР. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, използван за лечение на различни 
заболявания на нервната система като детстки паралич, парези и др. За находището е 
предоставена държавна концесия на „Фито Палаузово“ АД, гр. Казанлък за срок от 20 години. 
Съпътстващи видове са овчарска торбичка, широколист живовляк, гръмотрън, синя жлъчка и 
пролетна острица.  

Целта на създаването е:  
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на 

видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения 
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона 

4.5.4.9.2. Защитените растителни и животински видове на територията на общината са:  
Според биогеографското райониране на България община Стралджа попада в 

Среднобългарски район, подрайон на Тунджанската хълмиста низина.  
Във фитогеографско отношение районът се отнася към Македоно-тракийската 

провинция. Характеризира се с разнообразна растителност, която е част от фитогенофонда на 
страната ни. Тук се срещат едновременно средноевропейски и средиземноморски видове. Стара 
планина, като фитоклиматична бариера, препятства проникването на потоплолюбивата флора 
на север от нея и на по-студоустойчивата флора на юг от нея. Малката надморска височина, 
преходноконтиненталният климат и плодородните черноземни смолници благоприятстват 
естественото разпространение само на широколистната растителност. 

 Разпространени са ксеротермни екосистеми, формирани от цер, благун, горун, келяв 
габър, явор, полски клен, драка, глог, върба, дива круша и др.  

Голямо е разнообразието на билки, гъби и тревна растителност. Преобладават 
представители от семействата лютикови, кисели треви, житни, бобови, сенникоцветни, 
сложноцветни, кръстоцветни и др.  

В подрайон Тунджанска хълмиста низина преобладават средноевропейски животински 
видове, характерни за широколистния пояс, но се срещат и голям брой средиземноморски и 
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преходно средиземноморски видове. Разпространението на животинските видове е свързано и 
с особеностите на релефа, който обуславя различни растителни пояси, обитавани от различни 
фаунистични комплекси. 

Бозайната фауна е представена основно от степни и обитаващи откритите пространства и 
агроландшафти видове. Голяма част от тях са активни през нощта, а през деня са скрити в 
подземни убежища, гъсти треви или храсти. За Тунджанска хълмиста низина най-характерни 
са: 

 европейска къртица (Talpa europaea); 
 източноевропейски (белогръд) ; 
 таралеж  (Erinaceus  concolor); 
 белокоремна  белозъбка  (Crocidura  leucodon); 
 малка   белозъбка   (Crocidura   suaveolens);   
 обикновена   кафявозъбка   (Sorex   araneus);  
 обикновена полевка (Microtus arvalis);  
 сляпо куче (Spalax leucodon);  
 европейски лалугер (Spermophilus citellus); 
 полска мишка (Apodemus agrarius); 
 европейският див заек (Lepus europaeus). 
 От хищните видове по разпространени са:  
 язовец (Meles meles);  
 черен пор (Putorius putorius;  
 лисица (Vulpes vulpes); 
 чакал (Canis mesomelas;  
 невестулка (Mustela nivalis; 
 видра (Lutra lutra) и  
 пъстър пор.  
 Представителите на копитните са: 
 дива свиня (Sus scrofa) и  
 сърна (Capreolus capreolus)  

Те са по-редки и обитават заетите с естествени гори и храсталаци площи. 
За мочурливите места са характерни водният плъх (Arvicola terrestris) и малката водна 

земеровка (Neomys anomalus). 
В орнитологично отношение важни местообитания има във водосбора на р. Мочурица и 

Стралджанското блато, които са характерени с разнообразието от водолюбиви птици и в 
западната част на общината 18 километровата верига от възвишения известна като 
Бакаджиците в която намират благоприятни обитания голяма част от птиците, които обитават 
пояса на широколистните гори и храсталаците, с малки полянки между тях.  

През територията на общината преминава един от основните пътища за миграция на 
прелетните птици - Via pontica.  

Разнообразието сред птиците е голямо. Срещат се: кълвачи / разред Piciformes  /,  поен  
дрозд  /  Turdus  philomelos  /,  пъдпъдък  /  Coturnix  coturnix  /,  яребица /Arborophila gingica /, 
тракийски кеклик / Alectoris chukar /, къдроглав пеликан / Pelecanus crispus  /, малък корморан / 
Phalacrocorax pygmeus /, сем. Бекасови / Scolopacidae /, малка бяла чапла / Egretta garzetta /, 
голяма бяла чапла / Ardea alba /, дропла / Otis tarda /, малък воден бик / Ixobrychus minutus /, 
голям воден бик / Botaurus stellaris/, соколи / Falco /, ястреби / Accipiter /, черна каня / Milvus 
migrans /, обикновен мишелов / Buteo buteo /, бухал / Bubo Bubo/, горска ушата сова / Asio otus 
/, домашна кукумявка / Athene noctua /, сива врана / Corvus cornix /, сврака / Pica pica /, сойка / 
Garrulus glandarius /, кукувица / Cuculus canorus /, кос / Turdus merula /, синигери / Parus /, речен 
дъждосвирец / Charadrius dubius /, осояд / Pernis apivorus /, пчелояд / Merops apiaster /, ливаден 
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дърдавец  / Crex crex /, полска чучулига / Alauda arvensis /, горска чучулига / Lullula arborea /, 
качулата чучулига /Galerida  cristata  /  гълъб  /  Columba  livia  /,  гривяк  /  Columba  palumbus  /,  
гургулица /Streptopelia turtur   /, селска лястовица / Hirundo rustica /, градска лястовица / Delichon 
urbicum / и др. 

Храсталаците и сухите тревисти пространства са естествени обитания на влечугите: смок 
мишкар (Zamenbis longissimus), смокът стрелец (Dolichophis caspius), шипобедрената (Testudo 
graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo ehrmanni), които поради преобладаването на 
обработваеми земи са доста редки, гущерите (Sauria) от семейство (Lacertidae) същински 
гущери, представени от ливадния гущер (Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata), 
зеления гущер (Lacerta viridis) и жълтокоремника (Ophisaurus apodus). 

Мочурливите места на изток от гр. Стралджа, бавно течащите и стоящи водоеми са 
основните места за представителите на Земноводните (Amphibia). 

Една част от бозайниците и птиците са ловни обекти, но на територията на община 
Стралджа се срещат и много от животинските видове, които са включени в приложенията на 
Закона за биологичното разнообразие и защитени на територията на страната. 
Някои от тях се срещат случайно, други като повечето от птиците редовно по време на 
миграции и зимуване, а за трети територията на общината е едно от малкото места в България, 
където са намерили благоприятни условия и се размножават успешно. 

Малката надморска височина,  преходноконтиненталният  климат  и плодородните почви  
благоприятстват  естественото  разпространение  на  лечебните  растения,  които заемат 
значителен и важен дял от флората на Стралджанския регион. 

В равнинтата част, около и в обработваемите площи, могат да се събират добри 
количества  от лайка, жълт и червен кантарион, коприва, бабини зъби /трабузан/ синя жлъчка, 
широколист и теснолист жиловлек, черен и нисък бъз /бъзак/, ветрогон, водно пипериче, 
врабчови чревца, вратига, върбинка, глухарче, девисил, дяволска уста, еньовче, лепка, овчарска 
торбичка, паричка, пача трева, пелин, петопръстик, пирей, троскот, репей, синя метличина, мак, 
слез и др. 

Хълмистите  части  на  Стралджанския  район  са  богати  на  плод  от  червен  глог,  драка, 
къпина, шипка, гръмотрън, стръкове и листа от подбел, червено подъбиче, бял равнец, девесил 
и много други.  

С решение на общински съвет Стралджа е одобрена тарифа за таксите на страничните 
ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски фонд. 

Описание на основните видове лечебни растения, местоположението на естествените им 
находища и приложението им. 

Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане или 
унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения 
растителен генетичен фонд със сегашна или бъдеща ценност. Опазването на лечебните 
растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното им разнообразие 
и на техните ресурси. Опазването включва поддържането и съхраняване на екосистемите, 
съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и 
възстановяването на жизнеспособни популации на видовете. 
4.5.4.10 Зелени зони 

В община Стралджа  зелени площи в селищата и извън селищни територии са: 
 обществени паркове и градини; 
 специализирани паркове и градини; 
 санитарно-защитно озеленяване; 
 транспортно озеленяване; 
 озеленяване за ограничено ползване. 

Обществени паркове и градини съществуват във всички населени места. От гледна точка 
на екологичната инфраструктура представителите на общинската територия на санитарно-
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защитното озеленяване с най-голямо значение са залесените дерета и оврази. Транспортно 
озеленяване има по протежение на част от извън селищните участъци на пътищата и 
непланирано. Озеленените площи за ограничено обществено ползване са слабо представени в 
общината. Озеленяването на спортни обекти и спортни съоръжения е инцидентно и хаотично. 

Община Стралджа притежава значително и разнородно биоразнообразие – ценна флора и 
фауна, атрактивни природни феномени. Защитените територии и защитените зони по Натура 
2000 покриват голяма част от територия. Селищата притежават като цяло добро обществено 
озеленяване, но то се отличава с незадоволително ниво на поддържане. Защитените територии 
са регламентирани по съответния ред, режими на ползване и защита, а защитените зони са само 
утвърдени, точните граници на местообитанията още не са установени и липсват 
регламентирани режими за ползване и опазване. Това обстоятелство поражда определени 
трудности пред устройството на общинската територия. 
4.6. Административен капацитет. 

Административния капацитет на община Стралджа се асоциира с  възможностите  на 
административните структури за реализация на набелязаните цели. 

Структурата и функциите на общинска администрация  Стралджа не се различават съ-
ществено от наложената в национален план организационна структура на българските общини. 
Това се обосновава с правната основа, регулираща дейността на органите на из-пълнителната 
власт на местно ниво. 

Националната правна рамка, която  определя вида и функциите на общинската адми-
нистрация е обобщена по – долу: 

 Конституция на Р. България;  
 Закон за административно–териториалното устройство на Р България;  
 Закон за местното самоуправление и местната администрация;  
 Закон за администрацията;  
 Закон за административните нарушения и наказания;  
 Закон за достъпа до обществена информация;  
 Закон за общинския дълг;  
 Закон за държавния служител;  
 Закон за общинските бюджети/Закона за публичните финанси - ДВ, бр. 15 от 15 

февруари 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; 
 Специализирани административни актове, които определят дейността на общините в 

различни сектори, като например: Закон за местни данъци и такси, Закон за водите, Закон 
за горите, Закон за обществените поръчки, Закон за концесиите и т. н. секторно законо-
дателство и подзаконови нормативни актове, от които произтичат конкретни права и 
задъл-жения на общинска администрация и др.; 

 Кодекси;  
 Международни конвенции, ратифицирани от правителството на Р.България, с които е 

свързана работата в конкретен соцално-икономически сектор напр. права на човека, 
културно наследство и т.н.;  

4.6.1.Структура на общинската администрация.  
Концентрацията на значителни управленски, образователни и информационни функции 

е важна предпоставка за динамичното развитие на община Стралджа и до голяма степен 
предопределя структурата на общинската администрация. 

Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са дефинирани от 
„Устройствения правилник на Общинската  администрация на община Стралджа”,  утвърден 
от Кмета на общината и е разработен съгласно принципите и изискванията, произтичащи пряко 
от разпоредбите на: Конституция на Република България; Европейската харта за местно 
самоуправление и Закон за местното самоуправление и местната администрация; 
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специализираната нормативна уредба имаща пряко отношение към организацията и дейността 
на общинската администрация, както и правилници, наредби, вътрешни правила за дейността, 
действащи в рамките на административната структура и на територията на Община Стралджа. 
Действащите нормативни актове и правилници в административната структура на общината 
представляват добра основа за ефективното и ефикасно осъществяване на ежедневната 
оперативна дейност на администрацията. Кметът на община Стралджа е орган на 
изпълнителната власт в общината. Той е избран мажоритарно с мандат от 4 години. При 
осъществяването на дейността си , кметът на общината се подпомага от : 
 Заместник - кмет – 2бр.; 
 Секретар на община  – 1бр; 
 Главен архитект – 1бр.; 
 Финансов контрольор – 1бр.; 
 Началник на отдели – 5бр.  

Според разпределението на дейностите, които извършва общинската администрация е 
обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на 
правомощията на органа на местната власт, създава условия за осъществяване на дейността 
на специализираната администрация и извършва техническите дейности по 
административното обслужване. Специализираната администрация подпомага 
осъществяването на правомощията на органа на местната власт, свързани с неговата 
компетентност.  

Общинската администрация е структурирана, както следва: 
Обща администрация: 

 Отдел „Административно – правно и информационно обслужване“; 
 Отдел „Бюджет и финанси“; 
 Звено подпомагащо дейността на общинския съвет. 

Специализирана администрация: 
 Отдел „Местни приходи“; 
 Отдел „Териториално селищно устройство, екология и проекти“; 
 Отдел „Икономически дейности, общинска собственост“; 
 Отдел „Хуманитарни дейности“. 

Структурата на отделите на общината е балансирана и покрива, всички основни функции 
и отговорности на общинската администрация. Те най – общо могат да бъдат сведени до:  

 Управление на отпадъци;   
 Изграждане и поддръжка на общинската инфраструктура;  
 Стратегическо планиране на развитието. Териториално развитие и устройствено 

планиране, съобразени с екологичните, историческите, социалните и други специфики 
на община Стралджа;  

 Поддържането и развитието на местни спортни, туристически и други обекти за отдих, 
обекти на културно-историческото наследство;  

 Изграждане, поддържане и добро управление на сградите общинска собственост 
включително общинските училища, детски градини, социалните заведения, центровете 
за социални грижи, на културните, исторически и архитектурни паметници от общинско 
зна-чение;   

 Организация и развитие на културни дейности вкл. развитие и управление на местни 
културни институти изцяло или частично собственост или на подчинение на общината;  

 Предоставяне на административни услуги, планиране и управление на местните данъци 
и такси;  

 Управлението на кризи;  
 Функциите по управление на здравеопазването, образованието, социалните дей-ности 

културата споделено с държавата.                                                                                              
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 Подробна Органиграма на общинската администрация – Стралджа  е показана в 
Приложение № 4 

Неделима част от общинската администрация е и Общинското социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство, създадено с Решение №295 от Протокол 
№23/01.08.2013г.ОбС Стралджа, което е второстепенен разпоредител с бюджет към общината. 
Дейността на предприятието  обхваща дейности по озеленяване и поддръжка на зелени площи, 
улици, паркове, градини и почистване на обществени зони. Заетостта в предприятието се състои 
от 17 души. 
Бъдеща и важна кауза е преустройство на Общинското социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство или създаване на Общинско предприятие за благоустройство 
и превенция, с цел реализация на инфраструктурни проекти, в това число пътища, тротоари, 
ландшафни съоръжения и сгради, както и осигуряване на паркови строители и придобиване 
квалификация за реализация, монтаж и демонтаж на ВиК съоръжения.  

Дейността на общинската администрация се контролира от Общинския съвет, който се 
състои от Председател и 16 члена, представители на различни политически партии и на 
различни териториални и социални общности. 

Общинския съвет е колективно действащ орган с обща компетентност. Състои от 
общински съветници избрани пряко от населението на Община Стралджа. Общинския съвет 
осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, 
Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Стралджа, неговите комисии и взаи-
модействието му с администрацията на Община Стралджа. 

Към Общинския съвет функционират  5 постоянни комисии: 
 Комисия по Бюджет и финанси; 
 Комисия по Общинска собственост и стопанска политика; 
 Комисия по Устройство на територията и евроинтеграцията; 
 Комисия по Законност, обществен рад и нормативна уредба; 
 Комисия по социална политика; 
 Специализиран орган: Постоянна  комисия за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество на лица, заемащи публични длъжности 
при ОбС, по чл.72 от  ЗПКОНПИ. 

При необходимост по актуални проблеми се сформират временни комисии.  
4.6.2.Административни услуги.  

Община Стралджа предоставя широк спектър от административни услуги при използване 
на административно-информационна система с активирана функция за контрол на сроковете за 
изпълнение на услугите.    

Служителите от звената за административно обслужване в Центъра за услуги и 
информация на гражданите могат да изискват незабавно предоставяне на информация и/или 
документи от другите звена в административната структура, когато тя е необходима за 
извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване на 
място. По този начин е постигнато предоставяне на качествени услуги на възможно по-голям 
брой гражданите, осигуряване на благоприятна бизнес среда, както и повишаване 
удовлетвореността на крайните потребители на административните услуги. 

С цел подобряване качеството на административните услуги, има приети вътрешни 
правила за организацията на административното обслужване в Община Стралджа, които служат 
за регулиране на звената при осъществяване на административното обслужване на потребители, 
както и за регламентиране на характера и последователността на извър-шваните от тях 
дейности. 



 

стр 96 от 163
 

Административното обслужване в рамките на Община Стралджа се осъществява при 
спазване на принципите, установени от Административно-процесуалния кодекс, Закона за 
администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на 
документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, 
както и всички действащи нормативни актове в Република България, като се гарантира:  

 равен достъп до административните услуги и информация за административното 
обслужване в Община Стралджа;  

 осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, 
издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;  

 координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на 
административното обслужване;  

 периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на по-
требителите;  

 осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – 
посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, 
интернет;  

 служебно събиране на информация. 
Съгласно Единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“ община Стралджа се включи в системата за електронен обмен на 
съобщения ( СЕОС) между администрациите в Република България в изпълнение на задачи-те 
за създаване на електронно правителство, като на 100 % кореспонденцията между адми-
нистрациите се извършва електронно. Извършена е регистрация и в системата за електрон-но 
връчване. 

Административното обслужване в рамките на Община Стралджа се осъществява чрез 
Център за услуги и информация  (ЦУИ),  обозначен с указателни табели на български и на 
английски език, находящ се на адрес гр. Стралджа, ул.  „ Хемус“№12, сградата на Общинска 
администрация – партер.  

Изготвен е Административния регистър на всички услуги, които община Стралджа 
предоставя. През 2019 година продължи процеса за подобряване качеството на 
административните услуги чрез въвеждането на електронни услуги, включване в системата 
RegiX за достъп до регистрите на определени държавни администрации, като по този начин от 
потребителите на административни услуги няма да се изискват предоставяне на документи, 
достъпът до които администрацията на община Стралджа ще може да си набави чрез системата 
RegiX.  
       4.6.3.Човешки ресурси.  

Числеността на общинската администрация е одобрена на Общински съвет по 
предложение на Кмета на Общината. Общата численост на администрацията в Община 
Стралджа е 99бр., както следва: 

Изборните длъжности, органите по чл.19 от Закона за администрацията  са общо 24 в т.ч. 
1 бр. кмет на община, 5 бр. кметове на кметства, 16 бр. кметски наместници и 2 бр. заместник 
– кметове. 

Служители в обща администрация 26,5бр. и служители в специализирана администрация 
48,5 бр. 

Служителите в общинската администрация отговарят на съответните образователни и 
квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност.  

Като цяло може да се каже, че наличният човешки ресурс количествено отговаря на 
структурата на общинската администрация, което създава предпоставка за обезпечаване на 
всички работни процеси.  

С цел задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни кадри на общината и като 
възможност за оптимизации на структурата, с Решение №314 от 22.12.2017г. на ОбС Стралджа 
е приета Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа, обучаващи се в 
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редовна форма на обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши  училища в 
Република България. 

Развитие и утвърждаване на административен капацитет като основен фактор за 
постигане на стратегическите цели на управлението на общината е свързан с повишаване 
знанията и експертизата на административните служители. За повишаване на спе-цифичните 
умения и професионалната квалификация, служителите в общинската адми-нистрация участват 
в различни специализирани обучения.  
4.6.4.Граждански сектор.  

Основна насока в работата на администрацията на община Стралджа е синхронизиране 
на дейността си с неправителствените организации на местно, регионално и национално ниво. 
Особено важно е стимулирането на съвместни инициативи за устойчиви партньорства в полза 
на населението и бизнеса. 

Общинската администрция може и винаги оказва помощ на НПО за решаване на 
проблеми на общината в следните направления:  

 Икономика – браншови организации на предприемачи, строители, инженери, архитекти, 
туристически деятели, търговци, занаятчии и др.;  

 Култура и образование – организации, допринасящи за културния облик и живот на 
града и за повишаване на знанията и уменията на различни възрастови, професионални 
и социални групи;  

 Младежки организации – работещи в областта на младежките дейности и политики, 
свободното време и образованието на младите хора;  

 Екология, околна среда, енергийна ефективност – организации на природоза-щитници, 
еколози, професионални фирми по алтернативна енергия и енергийна ефективност и др.;  

 Здравеопазване и социални дейности – организации, работещи в полза на хора с 
увреждания и специфични здравословни проблеми, уязвими етнически и социални 
групи и др.  

 Недостатъчното взаимодействие с НПО лишават общинската администрация от:  
 Информация и съдействие за достъп до нови технологии и иновации;  
 Опит и практика за съвместна работа по общи проекти, обединяващи университети, 

изследователи, консултантски фирми, НПО и МСП;  
 Недостатъчен достъп до информационни технологии и съвременни комуникации;  
 Недостатъчно практики в публично-частните партньорства и работата в мрежи.  

Администрацията обслужва голям обем от административни процедури със значима 
важност за фирмите, като: издава разрешения за строеж, предоставя лицензи на фирми, 
гарантира спазването на разпоредбите за опазване на околната среда, здравето, безопасността и 
др. Предоставянето на електронни услуги от общината се осъществява, чрез присъединяването 
й към „Единен модел за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги“, 
разработен от Държавна агенция „Електронно управление“. Бизнесът в Община Стралджа има 
достъп до информация на редовно поместваните на интернет страницата издадени разпоредби, 
решения на кмета, решенията на Общински съвет, бюджет, финансови отчети и данни за 
обществени поръчки. 

Икономическата активност в община Стралджа се влияе и предопределя от местното 
управление. За да бъде Община Стралджа сред успешните е необходимо създаване на под-
ходящи условия за правене на бизнес и действия, целящи икономическата активност в общината 
и региона. 
4.6.5. Анализ на изпълнението на общинския бюджет. 

Анализът е изготвен въз основа на данните за изпълнението на бюджета за периода 2016-
2019 година. Той се осъществява в три направления – нарастване на общия бюджет на 
общината, анализ на приходите, анализ на разходите. Целта на този анализ е да покаже 
тенденциите в най-важните бюджетни категории. За целите на анализа са използвани данни от 
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приетите от Общински съвет Доклади за касовото изпълнение на бюджета и извън бюджетните 
сметки за четири последователни години - 2016, 2017, 2018,  част от 2019 г. 

Обобщени данни от изпълнението Бюджетите на община Стралджа, представяме в 
Таблицата по-долу.     

                                                                                                                                                
Таблица № 55.                                                                                                          
Показател/ категория 2016 2017 2018 2019 
Общински бюджет - уточнен 9 845 511 10 805 024 12 688 447 14 097 638 
Приходи 8 722 197 9 264 619 11 079 857 12  377 810 
Разходи 8 722 197 9 264 619 11 079 857 12  377 810 
Налично т по бюджетна  с/ка 618 171 1 316 0 7 1 328 311 1 614 014 
Наличност по депозитна бюджетна 
с/ка 

400 000 200 000 0 0 

Обща допълваща субсидия-§3111 4 972 865 5 698 944 6 259 491 7 163 036 
    Източник: Доклад за касовото изпълнение на бюджета на Община Стралджа 

 Нарастване на общинския бюджет  спрямо базовата 2016 г. е с  2 190 171 лв. , т.е. на-
растване с 144% 

 Нарастване на общинските приходи и разходи спрямо базовата 2016 г. е с 3 655 613 лв. 
– нарастване със 141,9%. 

 Към 31.12.2019 г. , в община Стралджа  са извършени строително-монтажни работи, ос-
новни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване в размер 
на 11 485 771,00 лв. По източници на финансиране, усвоените средства се разпределят, 
както следва: 

 Целеви субсидии за капиталови разходи  -   2  081 184 лв. 
 Собствени бюджетни средства   -   717 883 лв. 
 Други източници за финансиране   -   364 582 лв.  
 Средства от ЕС     -   8 322 122 лв. 
 През анализираният период, общината е извършила разплащания с финансови  средства 

по различни програми, както следва: 
 2016 год. –   обща стойност                            -     413 628 лв. 
 2017 год. –   обща стойност                            -     28 046 лв. 
 2018 год. –   обща стойност                            -     140 323 лв. 
 2019 год. –   обща стойност                            -     7 740 125 лв. 

     Към 30.09.2020 година, бюджета  за капиталовите разходи е, както както следва: 
 Бюджет общо по параграфи включително и външни източници  

(§51+§52+§53+§54) – 10 548 689 лв. , в т.ч.: § 51-00 Основен ремонт наДМА – 9 732 718 
лв.; §52-00 Придобиване на ДМА – 777 163 лв.; §53-00 Придобиване на НДА – 12 108 лв. 
и §54-00 Придобиване на земя – 26 700 лв. 

По източници на финансиране, разпределението на бюджета е следното : 
 Целева субсидия § 31-13  -  399 100 лв.   (3,78%) 
 Собствени средства  вкл. и преходен остатък - 410 075 лв. (3,89%) 
 ДФЗ  -  8 788 573 лв. .  (83,31%) 
 Местна инициативна група Стралджа 928 569 лв. (8,80%) 
 ПУДООС  -  22 372 лв.  .  (0,21%) 

Заключение: Като цяло анализът показва балансирана и устойчива финансова по-литика 
при изпълнение на социално-икономическите дейности в общината.  
  4.6.6. Капацитет за разработване и управление на проекти. Анализ на договорираните 
средства от европейски и други фондове. 
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       Общинската администрация има добър опит в управлението и изпълнението на проекти, с 
различен източник на финансиране. За разглеждания период и съгласно  Информационната 
система за управление и наблюдение на средствата от е ЕС в България (ИСУН), 
2020,http://2020.eufunds.bg/Project/,  общата стойност на усвоената БФП  възлиза  на 12 
233311.54 лв. 
В Таблицата по-долу са представени реализираните и в процес на изпълнение проекти от 
община Стралджа, по различни европейски и национални праграми. 
 
Таблица №  56. 

Бенефициент Наименование на проекта 
Обща 
стойност 

БФП 

Собствен
о 
съфинанс
и-ране  

 Община 
Стралджа 

Звена към ДСП в община 
Стралджа-2 

499 816.60 499 816.60 0,00 

Община 
Стралджа 

С отговорност и грижа за децата 
от 0 до 7 години от община 
Стралджа - 2 

677 844.83 677 844.83 0,00 

Община 
Стралджа 

Общинско социално 
предприятие за озеленяване и 
благоустройство, Община 
Стралджа - с нови сили напред 

223 515.87 223 515.87 0,00 

Община 
Стралджа 

Патронажна грижа за нуждаещи 
се лица в община Стралджа и 
община Болярово 

195 136.16 195 136.16 0,00 

Община 
Стралджа 

Социални услуги в община 
Стралджа за социално включване

299 999.99 299 999.99 0.00 

Община 
Стралджа 

"Подобряване живота и 
социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани 
общности на територията на 
община Стралджа" 

293 188.62 293 188.62 
  

0.00 

Община 
Стралджа 

Инициативи за заетост 265 791.42 265 791.42 0.00 

Община 
Стралджа 

Патронажна грижа за нуждаещи 
се лица в община Стралджа и 
община Болярово 

134 069.99 134 069.99 0.00 

Община 
Стралджа 

Патронажна грижа за нуждаещи 
се лица в община Стралджа и 
община Болярово 

70 318.08 70 318.08 0.00 

Община 
Стралджа 

„Рехабилитация на общинска 
пътна мрежа в Община 
Стралджа“ 

5 858836,10 5 858836,10 0,00 

 Община 
Стралджа 

„Реконструкция и рехабилитация 
на улична мрежа на територията 
на община Стралджа” 

1 865614,84 1 865614,84 0,00 
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 Община 
Стралджа 

„Реконструкция и рехабилитация 
на водопроводна мрежа в с. 
Зимница, община Стралджа“ 

5 863520,18 5 863520,18 0,00 

 Община 
Стралджа 

Реконструкция и ремонт на 
Средно училище "Пейо Крачолов 
Яворов" – гр. Стралджа 

975 061.13 975 061.13 0,00 

Община 
Стралджа 

Изграждане на комбинирано 
спортно игрище за футбол и 
хандбал на територията на гр. 
Стралджа 

97 780.00 97 780.00 0,00 

Община 
Стралджа 

Рехабилитация на улична мрежа 
в част от населените места на 
Община Стралджа 

255 726.56 255 726.56 0,00 

Община 
Стралджа 

Дейности за предотвратяване на 
щети по горите от горски пожари 
на територията на Община 
Стралджа 

2 017975.49 2 017975.49 0,00 

Община 
Стралджа 

„Изграждане, ремонт и 
оборудване на спортна 
инфраструктура в Община 
Стралджа” 

34 520.76 34 520.76 0,00 

Община 
Стралджа 

Рехабилитация на улична мрежа 
на територията на гр. Стралджа, 
Община Стралджа 

329 045.86 329 045.86 0,00 

Общо за община Стралджа 12233311.54 12233311.54 0.00 
Източник: Информационна система за управление и наблюдение на средствата от е ЕС в 
България 2020http://2020.eufunds.bg/bg/0/238/Project/Search?showRes=True   
   
4.6.7.Изводи за управлението и административния капацитет. 
Наличен потенциал. 

Анализът на структурата на администрацията, разпределението по длъжности и 
определените функции показва, че съществува добра осигуреност, качество и ефективност на 
оперативната дейност на Общината, добро качество на предоставяните услуги /на физи-чески 
и юридически лица/ и ефикасност по отношение провеждането и мониторинга на изпълнението 
на конкретни местни политики. Наличен е потенциал за развитие на ефективни механизми за 
координация и субординация между отделни звена в общинската администрация; наличие на 
финансов капацитет за управление и реализация на целите и приоритетите на ПИРО; 
осигуреност със правилници и документи, поддържащи високо качество на извършваните от 
общинската администрация функции; съществува партньорство между общинската 
администрация и бизнеса, които подкрепят местната власт за реализиране на общинските 
политики и на конкретни проекти.  

Структурата на общинската администрация разполага с относителна адаптивност към 
измененията на външната среда;  
Съществуващи проблеми.  

Необходимо е задълбочаване на междуобщинското сътрудничество. Община Стралджа 
би могла да установи по-тясно сътрудничество със съседните общини, с цел реа-лизиране на 
ефективни и печеливши проекти от взаимен интерес.  
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4.7. Селищна мрежа и жилищен сектор.       
 4.7.1.Селищна мрежа. 

 
       
 Анализът на пространствената характеристика на селищната мрежа в Община Стралджа 

показва специфичната особеност на урбанизиране в условията на равнинен терен с прилежащи 
територии преимуществено от обработваеми земеделски земи. От приложената схема се вижда 
едно равномерно ситуиране на населените места в общата територия на общината. Изключение 
предопределят горските територии (съпроводени с по-малко или повече стръмен релеф) между 
с. Маленово, с. Войника, с. Поляна поради наличието на горския хълм „ Войнишки бакаджик“ 
и най-вече стръмните горски територии (част от най-южния скат на Стара планина), 
разположени северно от с. Лозенец. 

Селищната мрежа в Община Стралджа отдавна е стабилизирана и не се очакват промени 
в състоянието и. Тя обхваща един град и двадесет и едно села. На територията на общината 
няма махали или други селищни образувания. Всички населени места са с компактна структура. 

Административният център – гр. Стралджа е разположен в най-северната част на 
общината, като само с. Лозенец е ситуиран по-северно. Достъпността до другите населени места 
е осигурена чрез сложна система от третокласни пътища, като път III-707 е основен и преминава 
през по-голямата част от селата, докато останалите такива са обвързани с него чрез разклонения 
на пътната мрежа от всякакъв клас. 

Площта, която селищната територия на населените места по баланса възлиза на 907.1 ха, 
което представлява 1.34% от цялата общинска територия 
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В административния, културен и икономически център гр. Стралджа са концентрирани 
общинската администрация, изнесената държавна администрация, седалищата на голимите 
частни фирми, множество малки фирми, транспортните възли със селата от общината и с 
големите градове, ж.п. гара на главната линия София-Бургас. Град Стралджа е и най-голямото 
населено място. 

По големите села в общината са: с. Зимница, с. Лозенец и с. Иречеково, Воденичене и 
Каменец. 

Село Александрово 
Разположено е периферно спрямо общинския център – в най-югоизточната част на 

общината в подножието на Странджа планина. Местността е хълмиста. Основният поминък е 
земеделието. 

То е едно от селата в общината, което има богато озеленена гориста територия наоколо и 
малка красива рекичка. Това предопределя наличието на чист въздух и красиви природни 
гледки. Има добри почвено-климатични условия за зърнопроизводство и пасищно 
животновъдство. 

Самото село е с живописна структура, рядко застроено и с големи озеленени дворове. 
Всичко това създава условия то да изпълнява допълнителни функции за отдих. 

Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация, но има слаб 
обхват, което оказва влияние върху качеството на връзката. 

На лице са свободни имоти в регулация, които дават възможности за изграждане на къщи 
за временен сезонен отдих, както и обслужващи обекти – къщи за гости и малки комплекси. 
Запазват се съществуващите строителни граници. 

Село Атолово 
Намира се на 4,1 километра източно от гр. Стралджа и между тях съществуват стопански 

и складово-производсвени сгради, така че селото може да се разглежда като квартал на града. 
Селището е построено през 1926 г. на мястото на пресушено блато и е населено с бежанци от 
гръцка и македонска Тракия. Основен поминък е земеделието. През 1998 г. от местен 
предприемач е построен цех за преработка на зеленчуци. 

Южната регулационна линия определя границата на прилежащия железопътен терен. 
Между него и жилищната зона има изолационна зелена полоса, в която се намира и железопътна 
спирка. 

Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване, ж.п. спирка и  телефонизация. 
Съществуват свободни (незастроени) имоти, включително и общински, което 

представлява един перспективен резерв.  
Гробищният терен се разширява на север върху пасище с площ 0.16 ха. 

Село Богорово  
Намира се в средната източна част на общината и е от най-малките площ на землището. 

Отстои на 2 км източно от път III-707 и се свързва с него чрез общински път, който свършва в 
селото. Основният поминък на жителите е земеделието. Земята е плодородна – черноземни 
смолници, подходяща за зеленчукопроизводство. Селото разполага с изградено 
електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация. 

То е слабо застроено и неблагоустроено.  
Село Воденичане 
То е едно от петте най-големи населени места. Отстои на 6,6 км южно от общинския 

център, с който го свързва път III-707 чрез надлез над магистрала „Тракия“. Има развито 
земеделие – зърнопроизводство и зеленчукопроизводство на базата на поливната система 
„Средна Тунджа“. Разполага с изградени електроснабдяване и лоша телефонизация. Има 
проблеми с водоснабдяването. 
По плана се създава възможност за „вливане“ и „отливане“ от магистралата към пътя. 

В жилищната зона съществуват незастроени имоти и не се налага нейното разширение. 
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Към строителните граници на селото се включват два терена – спортен с площ 2,2 ха на 
север и прилежащия до регулацията парк с площ 3,89 ха на юг. 

Гробищният парк ще се разшири на изток с 0,3 ха. 
На юг от село Воденичане се намира кариера, която е използвана при строителството на 

автомагистрала Тракия и по КВС по начин на трайно ползване се води като пасище. За цялата 
територия на кариерата е необходимо да се изготви проект за рекултивация за превръщането и 
в действително пасище. 

Село Войника 
Отстои на около 34,1 км (по пътя) южно от гр. Стралджа и се пресича в посока изток-

запад от второкласния път II-53 Сливен-Ямбол-Бургас. Характерна особеност е, че населеното 
място лежи северно в подножието на красивия хълм „Войнишки бакаджик“, който е обект на 
културно-историческото наследство и отдиха. Основния поминък е земеделието. Развито е 
зърнопроизводството и пасищното животновъдство. Селото разполага с електроснабдяване, 
водоснабдяване и телефонизация.  

Целият горски масив с площ около 700 ха е с широколистни и иглолистни дървета и богат 
животински и птичи свят. 

Жилищната зона, която е в регулация, е с площ 121,8 ха.Тя се пресича в посока север-юг 
от широко дере, над което е построен мост на главната улица. 

Извън крайната регулация остават много жилищни имоти от всички страни на селото, 
много от които са застроени със стопански и жилищни сгради.  

Около селото съществуват имоти, които по НТП са жилищни, но нямат никакви функции, 
както и установени собственици. С плана те са предвидени за пасища, като тяхната обща площ 
е 2,26 ха 

В западната част на селото се намират складово-производствени и стопански терени, 
както и в северната – с плана те се включват също в строителните граници като зона от 
устройствен тип Пп. 

Село Джинот 
Намира се на 12 километра югозападно от гр. Стралджа, а землището му граничи на запад 

с община Тунджа. Селото се намира в равнинен район с плодородни земи. Основно занимание 
на населението е земеделие с развито зърнопроизводство и технически култури.  

С останалите населени места от общината се свързва с общински пътища. 
Жилищната зона е с почти кръгла структура и е равномерно застроена, като не е необходимо 
нейното увеличаване. Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация. 

Производствените терени са разположени в западна, южна, и североизточна посока. В 
последната преобладават складово – производствени дейности, като съществува инвестиционен 
интерес за развитие на зоната. 

Село Зимница 
С местоположението, функциите и големината си с. Зимница е основното опорно селище 

в община Стралджа. Отстои на 9,4 км от общинския център, а през него преминава първокласен 
път I-7,  който  пресича  на  второ ниво  автомагистрала  ,,Тракия"  на  2,5 км. южно  от  селото, 
като е изградена пълноценна пътна  развръзка. На  практика  тя  се  явява  като  единствения  
подход  от  магистралата  към  територията  на  общината  на  север  и  на  юг  от  нея. 

Друга  съществена  транспортна  комуникация  е  преминаващата  в  северния  край  ж.п. 
линия  Пловдив – Бургас  и  функциониращата  ж.п. гара. 

Жилищната  зона  е  с  компактна  правоъгълна  структура  и  обхваща  почти  всички  
застроени  жилищни  имоти,  като  съществуват  възможности  и  за  ново  застрояване.   

На  север  от  с. Зимница  съществуват  два  складово-  производствени  терени,  които  се  
намират  в  триъгълник,  очертан  от  ж.п. ареал (на  юг ),  път  I-7 ( на  изток)  и  общински  път  
( на  запад ).  Планът  предвижда  цялата  площ  за  устройствена  зона  Пп   да  се  включи  в  
регулацията.  
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Село  Иречеково 
Неговото  землище  стои  по  средата  на  общината  в  западния   и  край,  като  граничи  

с  община  Тунджа.  То  е  третото  по  големина  на  територията,  а  селото  четвърто  по  брой  
население. С  общинския  център  Стралджа,  който  е  отдалечен  на  14 км   в  северна  посока,  
се  свързва   чрез  общински  път  и  третокласния  III – 707.  Селото  е  разположено   в  
подножието  на  Бакаджишките  възвишения.   Хълмиста  местност  с  развито  
зърнопроизводство  и  лозарство.  Добри  възможности  за  развитие  на  животновъдство.  
Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация. 

Прилежащият  на  югоизток  стопански  и  складово -  производствени  терени,  който се 
включват  в  строителните  граници. 

Съществуващите  гробища,  които  опират  в  жилищните  имоти  се  разширяват  на  юг  
върху  земеделска  земя – ниви  с  площ  0,34 ха. 

Село  Каменец 
Стои  периферно  в  югозападния  край  на  общината  на  границата  с  община  Тунджа.  

Основната  пътна  артерия  е  третокласния,  който  обхожда  селото  непосредствено  на  изток.  
Развито  зърнопроизводство  и  трайни  насаждения.  Много  добри  възможности  за  

развитие  на  пасищно  животновъдство.  Има  действащо  предприятие  за  добив  на  негасена  
вар.  Добри  възможности  за  развитие  добива  на  инертни  материали  за  строителство.  
Изградено  електроснабдяване,  водоснабдяване  и  телефонизация.         

Въпреки  че  е  шесто  по  брой  на  обитатели,  в  жилищната  зона  съществуват  много  
незастроени  жилищни  имоти.  Добре  оформеният  център  на  селото  се  нуждае  само  от  
благоустрояване.  Добро  впечатление  прави  и  поддържаното  футболно  игрище. 
Съществуващото  рекултивирао депо  за  битови  отпадъци,  на  юг  от  Каменец. 

Село  Леярово 
Заема  най – югозападната  част  на  общината  и  по   въздушна  линия  е  отдалечено  от  

Стралджа  на  30 км,  а  транспортният  достъп  до града  е  труден  и  дълъг – около  54,4 км. 
Пресича  се  от  третокласния  път  7009  в  посока  изток – запад. 
Най – малкото  и  най – отдалеченото  село  от  общинския  център,  разположено  в  

подножието  на  Странджа  планина,   хълмиста  пресечена  местност.  Природните  условия  
предлагат  развитие  на  пасищното  животновъдство  и  пчеларството. 

Село  Лозенец 
Това  е  най – северно  разположеното  село  -  на  5,4 км   от   гр.Стралджа,  което  се  

пресича  от  първокласния  път  I – 6  (София – Бургас).  Трудовата  заетост  е  в  селското  
стопанство,  горското  стопанство  и  газокомпресорна  станция.  Развито  е  лозарството,  
зърнопроизводството  животновъдството.  Селото разполага с електроснабдяване, 
водоснабдяване и телефонизация.  Наличие  на  термални  води. С  града  се  свързва  чрез  
трикилометрова  отсечка  от  третокласния  път  III – 7007. 

Наоколо  е  заобиколено  от  земеделски  земи,  но  на  север,  след  около  1300 м,  започва  
голям  горски  масив,  част от  южните  склонове  на  Стара  планина,   който  оказва  добро  
климатично  въздействие. 

Лозенец  е  третото  по  големина  населено  място. 
Компактната  жилищна  зона  се  пресича  в  посока  север – юг  от  сухо  дере,  което  

осигурява  отвеждането  на  дъждовните  води.  Обслужващите  улици  структурират  добре  
селото,  а  в  жилищното  застрояване  съществуват  резерви  най – вече  в  югозападната  част. 

Съществуват  малки  участъци  жилищни  имоти,  които  са  извън  регулация.   Наличието  
на  жилищни  сгради  в  тях  е  основание  за  включването  им  в  регулация. 
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В  североизточния  край  терен  с  площ   0,97 ха  (настояща  земеделска  земя – пасище)  
също  се  включва  за  спортни  нужди. Този спортен терен ще се използва предимно от жители 
на ромската махала. 

Друг  терен  с  площ  1,4 ха  ( земеделски  земи - пасища), който се намира в близост до 
селото на  югоизток  се отрежда за спортен терен – футболно игрище. За отбелязване е 
наличието на местен  футболен  клуб  ,,Балкан" – Лозенец. 

Част  от  тази  площ  ще  бъде  за  озеленяване  - парк. 
Село  Люлин 
Стои  централно  в  рамките  на  общината  и  до  него  води  общински  път,  който  

завършва  на  тупик. Разположено  е  в  източната  част  на  Бакаджишките  възвишения,  в  
равнинна  аграрна  среда.  Основен  поминък – земеделие.  Добри  условия  за  пасищно  
животновъдство  и  пчеларство.  Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и 
телефонизация.  

Село  Маленово 
Лежи  на  източната  граница  на  общината  при  съседство  с  община  Карнобат  и  отстои  

само  на  един  км.  северно  от  магистралата.  Надлез  над  нея  го  свързва  с  прилежащите  на  
юг  от  магистралата  населени  места. 

Селото  се намира  на  10 км   югоизточно  от  гр. Стралджа.  Равнинна  местност  с  
плодородни  земи.  Основен  поминък  е  земеделието,   като  е  развито  зърнопроизводството,  
животновъдството  и  отглеждането  на  технически  култури   /слънчоглед/.  Селото разполага 
с електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация.   

Селото  е  средно  голямо и  жилищната  зона  е  достатъчно  голяма. 
На  изток  съществуващият  складово – производствен  терен  се  включва  в  строителните  

граници  на  селото. 
Село  Недялско 
Разположено  е  централно,  а  на  изток  граничи  с  община  Карнобат.  С  общинския  

център  го  свързва  отсечка  от  път  III – 707. Намира  се  на  около  20,7 км  на  юг  от  гр. 
Стралджа.  Равнинна  местност  с  плодородни  земи.  Развито  зърнопроизводство  и  лозарство.  
Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация, но има слаб обхват, 
което оказва влияние върху качеството на връзката.. 

Жилищната  зона  е  с  издължена  структура  по  протежение  на  пътя,  а  прилежащата  
рекичка  отделя  малък  жилищен  квартал  на  100 м.  източно  от  компактната  структура,  с  
който  се  свързва  с  уличка  и  мост.   

Село  Палаузово 
Разположено  е  южно  от  Стралджа  на  11  км  по  път  III – 707  и  е  едно  от  малките  

населени  места. Равнинна  местност  с  плодородни  земи.  Основният  поминък  е  земеделието. 
Развито  е  зърнопроизводството  и   отглеждането  на  технически  култури  /слънчоглед,  памук/.  
Развито  е  и  животновъдството.  Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и 
телефонизация. 

Землището  се  пресича  от  автомагистрала  ,,Тракия"  под  която  е  изграден  подлез   за  
пресичащия  местен  път. 

За  северна  граница  на  землището  служи  река  ,,Мочурица",  която  живописно  се  
извива  в  посока  изток – запад.  Селото  се  пресича  от  широко  дере,  над  което  има  изграден  
един  мост.  То  се  поддържа  добре  и  не  представлява  проблем  за  наводняване. 

Село  Поляна 
То  е  най – южното  землище  и  на  юг  граничи  с  община  Болярово.  Селото  е  едно  от  

трите  най – отдалечени  населени  места  от  общинския  център  и  се свързва  с  него  с  
общински  път (7 км.)  до  включването  му  в  път  III – 707  в  с. Александрово,  който  води  на  
север.  Той  е  една  от  основните  пътни  артерии  на  общината,  който  обслужва  десет  
населени  места  в  посока  към  Стралджа. 
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Поляна  е  второто  село,  което  заедно  с  Александрово  са  разположени  в  красива  и  
живописна  природна  среда.  То  също  се  третира  с  допълнителни  функции  на  отдих,  освен  
обитаването,  което  ползват  жителите  на  селото. 

 
Село  Правдино 
Землището  на  селото  е  силно  издадено  на  изток  (като  полуостров )   и  граничи  на  

север  с  община  Карнобат,  а  на  юг  със  Средец.  Общински  път  с  дължина  6 км  отвежда  
до  с. Първенец,  където  се  включва  към  път  III – 707.  

В  селото  има  благоприятни  условия  за  развитие  на  земеделие  и  животновъдство.  
Наличие  на  минерален  извор  с  лечебна  вода  с  възможности  за  разширяване  използването  
му, с  перспективи  за  отдих.  Наличие  на кариера за пясъчен  камък,  използван  за  облицовки  
в  строителството.  Добри  възможности  за  създаване  на  производствено  предприятие  в  това  
направление.  Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация, но има 
слаб обхват, което оказва влияние върху качеството на връзката.  

Характерна особеност  на  околната  му  среда  е,  че  е  заобиколено  на  юг,  изток  и  
запад  от  горски  масиви,  а  на  юг  до  селото  минава  живописна   рекичка   ,,Бунарска". 
Микроклиматът  на  селото  определено  се  формира  от  въздействието  на  богато  озеленената  
горска  територия. 

Подходящите  природни  условия  са  основната  предпоставка  за  третирането  и  на  с. 
Правдино  като  населено  място  с  допълнителни  функции  на  отдих.  За  целта  на  три  места  
от  южната  страна  между  селото  и  рекичката  са  определени  малки  зони  за  развитие  на  
сезонен  туризъм.   

Село  Първенец 
То  е  средно – голямо  по  брой  обитатели.  Част  от  землището  му  граничи  на  север  с  

община  Карнобат,  на  юг  с  община  Средец,  а  през  него  преминава  третокласния  път  III 
– 707.   

Селото  представлява  равнинна   местност  с  плодородни   земи.  Силно  развито  селско  
стопанство  на  основата  на  зърнопроизводството  и   животновъдството.  Добри  традиции  в  
развитието  на  лозарството. Селото разполага с електроснабдяване, водоснабдяване и 
телефонизация, но има слаб обхват, което оказва влияние върху качеството на връзката. 

Село  Саранско 
Неговото  землище  е  едно  от  най – малките,  разположено  на  югозапад  на  границата  

с  община  Тунджа. 
През  него  преминава  третокласният  път,  но  транспортният  му  достъп  до  град  

Стралджа  е  много  дълъг  и  сложен. 
Селото  е  малко  по  брой  жители,  а  в  жилищната  зона  има  много  резерви  за  застрояване,  
така  че  нейното  увеличение не  е  необходимо.   
Основен  поминък - земеделие  и  животновъдство.  Съществува  складова  зърнобаза,   филиал  
на  ,,Зърнени  храни”  -  Ямбол.  Добри  условия  за  развитие  на  зърнопроизводството.   

Красива  и  модерна  малка  църква  разнообразява  центъра  на  Саранско. 
Село  Тамарино 
На  3 км.  североизточно  от  Саранско  се  намира  село  Тамарино,  което  също  така  е  

периферно  на  западната  общинска  граница,  но  през  него  преминава  друг  републикански  
път II -53. 

Разположено  е  в  район  с  плодородни  земи  и  добре  развито  земеделие.   Основният  
поминък  е  зърнопроизводството,  добро  развитие  има  и  животновъдството.  Селото разполага 
с електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация.. 
То  е  средно – голямо  по брой  обитатели  и  не  се  нуждае  от  нови  жилищни  терени. 

В  западната  част  на  селото - стопанският  терен,  а  на  югоизток – производственият,  
се  включват  в  строителните  граници  на  селото. 
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Село  Чарда 
Землището  на  Чарда  също  е  много  малко  по  площ  и  граничи  на  запад  с  община  

Тунджа.   Намира  се   на  13,3 км  от  гр. Стралджа   в   равнинен   район   с  плодородни  земи.  
Основно  тук  е  застъпено  зърнопроизводство  и  животновъдство.   Изградени  са  
водоснабдяване,  електроснабдяване  и  телефония.  Главната  улична  мрежа  е  асфалт. 

Макар  и  с  малка  жилищна  зона,  то  е  със  значителен  брой жители.  
Транспортният  достъп  до  Стралджа  е  лесен,  защото  през  него  минава  общинския  

път,   който  чрез   подлез    през   автомагистралата    достига   до  с. Зимница   след   три  км. 
Жилищната  зона  е    доста   плътно   застроена,   но   съществуват   и   резерви.  

Намиращите  се  на  юг  от  селото   производствени   терени   се  включват   в  строителните    
му граници с  функция  Пп. 

Таблица №57 - Разстояния в км. от с. Стралджа до всички населени места в общината 

Населено място  Разстояние км. 
Село Александрово 38,7 
Село Атолово 4,1 
Село Богорово 25 
Село Воденичане 6,6 
Село Войника 34,1 
Село Джинот 12 
Село Зимница 9,4 
Село Иречеково 14 
Село Каменец 45,6 
Село Леярово 53,4 
Село Лозенец 5,4 
Село Люлин 25,2 
Село Маленово 10 
Село Недялско 20,7 
Село Палаузово 11 
Село Поляна 51,7 
Село Правдино 32,5 
Село Първенец 25,3 
Село Саранско 42 
Село Тамарино 40,5 
Село Чарда 13,3 

Източник: https://www.bgmaps.com/ 

  
4.7.2.Урбанистичен модел за развитие на община Стралджа. 
      Oбщина Стралджа е възприела „пространствения модел“ за социално–икономическо и 
устройственото планиране и развитие  на община Стралджа и прилежа-щите и територии, 
подчинен на следните изисквания: 

 Синтеза на проблемите и насоките за развитие на община Стралджа, отчитайки 
анализите за социално-икономическото, демографското, инфраструктурното  и функцио-нално 
развитие на Общината; 

 Предлагания „пространствен модел“ за развитие на община Стралджа и при-лежащите 
и територии подлежи на предварително обществено обсъждане; 
Стимулаторите за развитие на Общината да включват: 
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 Външните връзки на община Сралджа като общински център с областния център гр. 
Ямбол и  гр. Бургас; 

 Социално – икономически и други обслужващи функции; 
 Транспортната инфраструктура с национален и регионален характер  
 Използваните активно сградни фондове, изградени в землището на община Стралджа, 

които се нуждаят от съответен устройствен и застроителен режим. 
 Спазване на ограничителите от природен и антропогенен характер при  простран-

ственото нарастване на урбанизираните територии  на общината,  определени на базата на 
нормативни актове. 

 Очертаване на хипотезата за развитие на община Стралджа в периода след 2025 -2027 г., 
т.е., далекоперспективна програма с количественото нарастване на селищната територия на 
община Стралджа (изработване на проект на пространствен модел за следхоризонтно развитие). 
Възможностите за устройствено развитие могат да се реализират чрез усвояване на нови 
територии в контактните зони  и уплътняване на съществуващата урбанизирана територия; 

 Развитие на транспортната инфраструктура от общинско, регионално ниво и връзките с 
пътищата от националната система („София–Бургас” ); 

 Устройствения характер на центровата система на общината, съобразена с йерархичното 
проявление на обслужващите функции; 
 
4.7.3.Наличен сграден фонд и жилищен сектор на община Стралджа. 

Съществуващите сгради на територията на община Стралджа се делят най-общо по вид 
на собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и 
юридически лица). По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Стралджа има 
6755 жилищни сгради, от които 4886 или 73% обитавани и 1848 или 27% необитавани.  

 
Таблица №58 

Община Общо 

Вид на сградата 

Жилищна 
обитавана 

Жилищна 
необитавана 

Жилищна за 
временно 
обитаване 

Жилищна за 
колективно 

домакинство

Община 
Стралджа 

6737 4886 1848 1 2 

Източник: НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд, том 3 - Области, книга 28 – Ямбол 
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По отношение на тяхното предназначение се приеме следната квалификация на сградите: 
1. жилищни:  

 еднофамилни индивидуални къщи;  
 жилищни сгради (блокове) с ниско и средно застрояване; 
 смесени сгради; 

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

 сгради за административно обслужване (административни, кметсва, и др.); 
 сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.);  
 други сгради за обществено ползване (сгради в областта на социалните дейности, 

читалища и др.). 
 
Таблица №59 - Жилищен фонд  

Община населени 
места 

Жилищни 
сгради - 

брой 

Жилища - 
брой 

Полезна площ на жилищата - кв. м 

общо жилищна спомагателна 
площ на 
кухните 

Общ. Стралджа 6751 7071 470327 379838 69564 20925 

В гр. Стралджа 1764 2101 150708 118550 22203 9955 

В селата 4987 4970 319619 261288 47361 10970 

с. Александрово 163 163 9199 7100 2015 84 

с. Атолово 155 157 10043 6446 3319 278 

с. Богорово 105 100 5923 4619 883 421 

с. Воденичане 276 271 19257 16110 2177 970 

с. Войника 318 325 18742 15964 2492 286 

с. Джинот 201 201 13035 11500 1407 128 

с. Зимница 783 789 61444 48974 8514 3956 

с. Иречеково 368 369 19657 15986 3504 167 
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Община населени 
места 

Жилищни 
сгради - 

брой 

Жилища - 
брой 

Полезна площ на жилищата - кв. м 

общо жилищна спомагателна 
площ на 
кухните 

с. Каменец 319 303 19960 16944 2367 649 

с. Леярово 53 53 3222 2814 334 74 

с. Лозенец 348 348 21710 16424 3946 1340 

с. Люлин 169 165 9285 7628 1378 279 

с. Маленово 215 215 13036 10983 1904 149 

с. Недялско 243 243 15065 13077 1875 113 

с. Палаузово 117 117 8742 7413 1103 226 

с. Поляна 201 202 11264 9053 1965 246 

с. Правдино 156 158 10632 8408 2015 209 

с. Първенец 264 253 14485 12398 1892 195 

с. Саранско 143 143 7780 6828 852 100 

с. Тамарино 182 188 11479 9936 1388 155 

с. Чарда 208 207 15659 12683 2031 945 

  Източник: НСИ Преброяване на населението 2011 
 

Жилищният фонд в общината като цяло е остарял и амортизиран, което е предпоставка за 
слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от 
сградите. По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Стралджа се нуждаят от 
сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден фонд 
вероятно ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за обновяването му, ако 
за всеки конкретен случай това е икономически оправдано. За отопление на сградите в 
общината се използват предимно геотермалната енергия на водата, електрическа енергия, 
локални топлоизточници, или печки на дърва и въглища 

 (1) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 
250 кв.м. и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране с 
изключение на:  

1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;  
2. временните сгради с планирано време за използване до две години;  
3. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска 

дейност;  
4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение; 
 5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или 

като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на 
енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване; 6. обособени сгради 
с разгъната застроена площ до 50 кв. м.  

(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, 
могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, доколкото 
изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики не води до 
нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата. Съгласно 
нормативните изисквания, собствениците на сгради за обществено обслужване са длъжни да 
изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас на енергийно потребление, 
предписани от първото обследване, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от 
обследването. Състоянието на жилищния сграден фонд в голяма степен е същото като на 
обществените сгради.  
Жилищни блокове има на територията на гр. Стралджа /8 бр. /, един /1/ от които е общинска 
собственост и с. Войника /2 бр. /. Всички останали жилища са обикновено двуфамилни, 
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едноетажни и двуетажни сгради. Преобладават масивните /МЖ/, но съществуват и полумасивни 
/пМЖ/ и паянтови/ПЖ/ жилища. 
Частните жилища заемат голям процент от жилищния фонд на Община Стралджа. В по-
голямата си част те са изградени в периода 1950-1970 г. и са еднотипни. Това показва, че 
сградният жилищен фонд на територията на Община Стралджа е остарял, а в някои случаи и 
застрашен от самосрутване. Това се отнася основно за жилищата в селата, тъй като те се 
обитават предимно от възрастни хора, които нямат средства и сили за ремонт на домовете си. 
В гр. Стралджа е струпано и компактно ромско население, което се издържа предимно от 
социални помощи. Поради това при тази етническа група обикновено  минимум 3-4 
домакинства обитават едно жилище. Жилищата им в 90% от случаите са едноетажни и 100% от 
тях са незаконни и построени върху общинска земя. 
Като се има предвид високата раждаемост при тази група, обикновено жилищна площ от 50 м2 
е обитавана от около 10 души. Състоянието на ромските жилища е крайно неприемливо от 
архитектурна и хигиенна гледна точка. В тях липсват санитарни възли и елементарни условия 
за живот. 
Недостиг на жилища в Община Стралджа има само в общинския център. Във всички останали 
селища от Общината има излишък на жилищен фонд. Това е следствие от миграцията на 
населението от селото в града, поради по-голямата възможност за работа, която предлага 
Съгласно приетата Програмата за управление на имоти, собственост на община Стралджа 
(Решение № 180/28.01.2020г. по Протокол № 16 на ОбС – Стралджа), общинския жилищен фонд 
се състои от 12  жилища ,  които по своето предназначение са: 

 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - чл. 42, ал.1, т. 1 от 
ЗОС; 

 ведомствени  -  чл. 42, ал.1, т. 3 от ЗОС; 
 резервни жилища.  

      Съгласно чл. 2 от Наредбата за настаняване на граждани с доказани жилищни нужди и 
продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица, ежегодно в срок до 31 
март по предложение на Кмета на общината, Общински съвет определя пред-назначението на 
общинските жилища и приема списък за броя, вида и местонахождението им. 
4.8. Връзка на общината със съседни територии. 
4.8.1.Междуобщинско и международно сътрудничество.  

Община Стралджа  обхваща североизточната част на област Ямбол и граничи с 
общините Тунджа, Елхово, Болярово (от област Ямбол), Сливен, Котел (от област Сливен), 
Сунгурларе, Карнобат и Средец (от област Бургас). 

Все още общинската администрация не е поела присъщите й функции за стимулиране 
на междуобщинското бизнес проектиране и сътрудничество и взаимно използване 
природните, социалните финансови ресурси на въпросните общини. 

 Усилията за подобряване на междуобщинското сътрудничество ще имат определяща 
роля за успеха в усвояването на фондовете на ЕС през следващия програмен период 2021-
2027, когато съчетаването на ресурсите от всякакъв характер и всякакъв източник ще бъде 
едно от важните условие за успешното изпълнение на Общинските планове за интегрирано 
развитие. 

 В условията на интензифициране на взаимодействието и взаимовръзките между 
различните териториални общности в страната особена значимост за Община Стралджа 
придобива съгласуваното развитие по двете главни оси, пресичащи нейната територия. 

Първата ос по трасето на Транспортен  път I-7 възел  ,,Петолъчката”,  с. Зимница,  гр. 
Елхово,  КПП  Лесово   и  осигуряващ един от важните преходи от Северна в Южна България.  

Втората ос е път I-6 Мараш – Лозенец – Граница ОПУ Бургас до път I-7 възел  
,,Петолъчката”,  с. Зимница,  гр. Елхово,  КПП  Лесово”,  осигуряващ важна връзка до Лоенец 
и Бургас. 
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Друг важен фактор за интегриране със съседни общини е и териториалното 
съседство на общината  с населени места от община Сливен.  

Взаимодействието следва да бъде насочено предимно в следните направления:  
 доизграждане и усъвършенствуване на техническата инфраструктура;  
 доразвитие на междуобщинското транспортно обслужване;  
 организиране на съвместни бизнес мероприятия и изграждане на малки и средни 

предприятия за преработка на селскостопанска суровина от етерично-маслени култури, 
създаване и развиване на  услуги в съответствие с нуждите на местното население 

 взаимно  оползотворяване на  природните, човешките и финансови ресурси за 
реализацията на съвместни обществено значими проекти. 

4.9. Влияние на инфраструктурни проекти с регионално и национално значение. 
      Урбанистично развитие на община Стралджа  се формира чрез интегрирането на зоните за 
въздействие, с транспортно-комуникационните направления, преминаващи през територията на 
общината. 
      Чрез развитието на този важен елемент на пространствения модел, районът ще се свърже с 
кореспондиращи оси на развитие в съседната държава Турция. 

Възможно е да бъдат изпълнени съвместни проекти на база трансгранично 
сътрудничество в област на инфраструкторните проекти и националното културно богатство на 
общината.     

  Същевременно, местоположението на общината Стралджа и преминаващите през нейна 
територия, транспортни коридори, осигурява  по-добра достъпност до центровете на растеж, 
иновации, култура и образование. Основните оси, които имат важно структуриращо значение 
за националната територия се развиват по протежение на главните национални и международни 
транспортни направления, по които мрежата от населени места на страната се интегрира в 
европейската. Второстепенните оси имат значение предимно за структурирането на 
територията на районите, разположени по транспортните коридори с регионално значение. Ето 
защо те трябва да бъдат подържани в добро функционално състояние. 
      Основен източник на достоверна информация за влиянието на големите инфраструктурни 
проекти с национално и регионално значение, предвидени за реализация на територията на 
община Стралджа, ЮИР на планиране от ниво 2, които пряко или коствено могат да дадат 
отражение в социално-икономическото, екологичното и пространсвеното развитие на общината 
е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион 2021 – 2027 от ниво 
2. 
  4.10. SWOT  Анализ. 
     Най-агрегирано силните страни и слабостите, благоприятните възможности и заплахите за 
развитие на общината могат да бъдат обобщени в синтезиран SWOT-анализ, като в силните 
страни се изброяват най-важните разполагаеми ресурси, умения, достижения или други 
предимства, които има завоювани общината, а в слабите - се излагат обективните и 
субективните ограничения (недостиг на ресурси, умения, способности и др.), които 
възпрепятстват прогресивното развитие на общината до сега и ако не се отстранят, могат да 
повлияят отрицателно и върху бъдещото й развитие. 
       Въможностите са съвкупност от систематизирани бъдещи благоприятни елементи на 
външната и вътрешната среда, които ще влияят положително върху бъдещото социално-
икономическо развитие на общината, а заплахите са онези неблагоприятни елементи на 
вътрешната и на външната среда, които могат да ограничат, а в някои случаи и да спрат 
бъдещото развитие  на цели отделни сектори от социално- икономическото развитие на 
общината.      
SWOT- АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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Добро местоположение в близост до 
основни, национални транспортни оси; 

Добро транспортно - географско положение, 
осигуряващо условия за сътрудничество със 
съседните териториални общности; 

Изготвен общ устройствен план на 
общината; 

Благоприятни почвено- климатични условия 
за отглеждане на характерните за общината 
земеделски култури; 

Изградени магистрален газопровод и 
компресорна станция; 

Обширни обработваеми, земеделски площи;

Богато биологично разнообразие; 

Запазено ниво в инвестициите и ръст на 
продукцията в  селското стопанство ; 

Добро управление на земите и съчетаване на 
интензивно с био-производство; 

Традиции и опит при отглеждане на 
селскостопанските култури; 

Наличие на богат генофонд  от култури и 
сортове и породи;  

Добри запаси от дървесина, добри места за 
паша и условия за лов и риболов; 

Потенциал за развитие на пчеларството; 

Наличие на етерично –маслени култури;  

Развита мрежа на общообразователната 
инфраструктура; 

Утвърдени традиции в сферата на 
самобитни изкуства, художествена 
самодейност;  

Добра екологична оценка на общината; 

Високо качество на природния потенциал – 
гори, защитени територии, флора и фауна; 

Съхранен екологически баланс, без големи 
замърсители;   

Добро състояние и развитие на 
здравеопазването, културата и на КИН; 

Опит в подготовката и реализацията на 
проекти по оперативните програми на ЕС; 

Наличен капацитет  в усвояване на средства 
по европейските фондове; 

Добро финансово управление на  общината. 

Реализирани проекти   за подобряване на 
питейното водоснабдяване на селата; 

 Забавяне на растежа и обновяването на 
предприятията в нефинансовия сектор; 

 Недостатъчно използване на природните 
дадености за производство на ел.енергия 
от ВЕИ; 

 Липса на стимули за стартиращи 
предприятия; 

 Липса на достатъчно техника и 
финансови средства за обработване в 
селското стопа  

 Житните култури са с добиви под 
средните за страната и района; 

 Липса на сдружаване на земеделските 
производители; 

 Липса на популярност като дестинация за 
отдих  и туризъм в сравнение със 
съседните общини; 

 Липса на добре организирани и 
целенасочени икономически дейности в 
сферата на туризма; 

 Трудна транспортна достъпност до 
туристическите обекти и лоша пътна 
инфраструктура; 

 Неразвити сегментите на туристическото 
предлагане - пешеходен,  колоездачен, 
селски, ловен, риболовен, културен 
туризъм и туристически маршрути; 

 Неизползвани еко и етно възможности за 
развитие на туризма; 

 Проблемно демографско изменение, 
изразяващо се с намаляващи 
възможности за естествено 
възпроизводство, миграция и застаряване 
и намаляване на населението, в т.ч. и в 
трудоспособна  възраст; 

Недостатъчно кадри в областта на 
здравеопазването; 

Липсват елементи на здравната 
инфраструктура; 

Ниска производителност на труда в сектор 
„услуги“; 

Лошо физическо състояние на общинската 
техническа инфраструктура; 

Силно амортизирани съоръжения и мрежи 
но напоителната система;  

Липсва пречиствателна станция за отпадни 
води; 
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Наличие на геотермални води с лечебни 
свойства; 

Напълно изградена електро-
разпределителна мрежа, с достатъчна 
мощност; 

Висок дял на новоизградено високо 
ефективно и енергоикономично улично 
осветление; 

Наличие на разнообразни културно-
туристически обекти. 

Понижени качества на реките, следствие на 
заустването на непречистени води; 

Нисък инвеститорски интерес в общината. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
Пълно усвояване на възможностите за 
финансиране от фондовете на ЕС, свързани 
с развитието на Община Стралджа; 
Повишаване инвестиционния интерес и 
разкриване на нови предприятия; 
Създаване на интернет базирана система за 
набиране на информация за ресурсите и 
предлаганите продукти и услуги в областта 
на икономиката; 
Задълбочаване на връзките между аграрните  
университети  и производители; 
Развитие на интензивното земеделие. 
Увеличение на поливните площи; 
Развитие на биологичното производство; 
 Развитие на пчеларството в региона; 
Преструктуриране на икономиката в селата 
към неземеделски дейности и усвояване на 
пустеещите земи; 
Въвеждане на нови технологии в селското 
стопанство и промишлеността , създаване и 
развитие на клъстър на селскостопанските 
производители в общината; 
Създаване на специализирана борса и пазар 
за директни продажби на крайния клиент 
или преработващото предприятие и 
елиминиране на прекупвачите; 
Създаване на регионални екотуристически 
продукти и тематични маршрути; 
Разширяване привличането на туристи чрез 
представяне на бита, фолклора, празниците 
и обичаите в селата от общината; 
Тенденция към повишаване на 
икономическия растеж, снижаване на 
безработицата и подобряване на жизнения 
стандарт.  
Повишаване енергийната ефективност в 
Общината; 

Забавени темпове в растежа на ПЧИ; 
Продължаващо увеличение на вътрешно-
областните различия, особено между център 
и перифения; 
Общ икономически упадък, финансови 
кризи предизвикани от вирусната  пандемия;
Слаба активност на НПО и бизнеса  
за месно развитие; 
Въвеждане на ограничения, свързани с  
преодоляване на  кризата COVID 19; 
Задълбочаване на неорганизираността на  
местните производителите, което да доведе 
до загуби на пазар и нереализирана на 
продукция; 
Трудно достъпно кредитиране за малките и 
средни стопанства; 
Дъмпингов внос на продукция от 
селскостопански и промишлен характер;  
Недостатъчни инвестиции в културно-
историческото наследство и туризма. 
Задълбочаване на демографските проблеми 
и застаряване на населението; 
Тенденция към бъдещо обезлюдяване на 
малките населени места; 
Нарастване на конкуренцията на съседни 
общини, големи градове и региони  по 
отношение кадри, средства, заетост, 
инвестиции и др.; 
Влошаване качеството на техническата 
инфраструктура и липса на собствени 
средства за нейната  поддръжка; 
Увеличаване загубите на питейна  
вода поради забавяне модернизацията на 
водопроводната мрежа; 
Тенденция към глобално затопляне, водещо 
до  предизвикване на  природни бед-ствия-
засушаване на региони, наводнения, 
свлачища,  пожари;  



 

стр 115 от 163
 

Възможности за използване формите на 
публично-частното партньорство; 
Възможности за бъдещето развитие на 
селищата чрез обновяване на 
урбанизираните територии; 
Привличане на инвестиции за развитие на 
МСП и внедряване на екологични нови 
производства; 
По-пълноценно използване на природните 
ресурси за производство на енергия от 
възобновяеми  енергийни  източници, вкл. за 
сградите общинска собственост; 
• По-широко използване на 
възможностите на европейските фондове 
(чрез добре обосновани и подготвени 
проекти) за подобряване на жизнената среда 
и качеството на човешкия капитал, 
административния капацитет на публичните 
институции, конкурентоспособността и 
интелигентността на икономиката чрез 
развитие на предприемачеството, 
използващо най- новите постижения на 
науката. 

Замърсяване на околната среда от 
антропогенни или други фактори.; 
Зависимост на общинския бюджет от 
централната власт; 
Липсата на достатъчен общински финансов 
ресурс за подготовката на проекти за 
финансиране, чрез инструментите на ЕС; 
Дълъг период от кандидатстване по 
определени мерки до реализация на 
проектите. 
 

 
 
 
 
4.10.1. Взаимовръзките на анализа с резултатите от социално-икономическия анализ на 
Югоизточен район, изготвен от „Национален център за териториално развитие“.  
      Анализът на социално икономическото развитие на Община Стралджа е в пълно 
съответствие с резултатите от проведения хоризонтален социално-икономически анализ на 
Югоизточен район, изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.  
     ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 
пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 
потенциалите за развитие на  община Стралджа и населените места, които се отчитат при 
разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително 
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и 
изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни 
инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и 
местно развитие.  
Териториален обхват: ПИРО Стралджа се изработва за цялата територия на общината, като 
са определени зоните за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за 
коопериране със съседни общини. Анализът на икономическото, социалното и екологичното 
състояние, на нуждите и потенциалите за развитие се изготвя за тери-торията на цялата община. 
В тази връзка  е описан териториалният обхват на общината с всички включени в нея кметства 
и населени места.  
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       Анализът взема под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни общини, 
които поради съответните си специфики могат да окажат въздействие върху развитието на 
граничните общински територии, включени в обхвата на ПИРО.  
       В синтезиран вид, анализът отразява спецификата на Община Стралджа,  и на тази база в 
стратегическата част  се обосновава  предлаганият подход за развитие за периода 2021-2027 г.  
       Като резултат от анализа  се идентифицират конкретните за общината проблеми, правят се 
изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината, като се отчитат характеристиките на 
вътрешния й потенциал за развитие. 
      Времевият обхват на социално-икономическия анализ покрива предходния програмен 
период от 2014 до 2019 г. и зависи от наличната информация по определени показатели. За 
анализа се установят настъпилите промени в общото икономическо, социално, демографско, 
инфраструктурно развитие и състояние на околната среда в периода 2014-2019 г.  
       Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база наличните 
източници на информация, са включени и теренни проучвания (на място, чрез анкети или фокус 
групи) на специфичните характеристики на отделните територии, населени места или части от 
тях, чрез които следва да се съберат данни или информация, за които няма налични официални 
източници, но са важни за идентифициране на ос-новните процеси, които протичат в Община 
Стралджа, както и за разкриване на нейния специфичен потенциал за развитие.  
       Тематичният обхват на социално-икономическия анализ покрива основни тематични 
направления: икономическо развитие (малки и средни предприятия, чуждестранни преки 
инвестиции, научноизследователска и развойна дейност); туризъм (туристически ресурси и 
инфраструктура, специализация); социално развитие (демография, образование, 
здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица), пазар на труда; култура и културно 
наследство; транспортна (пътен и железопътен транспорт) и инженерно-техническа 
инфраструктура (енергийни системи и мрежи, водоснабдяване и канализация, газоснабдяване, 
телекомуникации, управление на отпадъците); жилищен сектор (състояние на жилищния фонд, 
специфики на българския пазар); регионално и градско развитие (териториален модел, оси и 
центрове на развитие, агломерационни ареали); околна среда (състояние, НЕМ, изменение на 
климата, разходи за околна среда); управление и административен капацитет; и ефективност на 
проектите и усвоените фондове по оперативните програми, съфинансирани от Европейските 
фондове и от други финансови инструменти. 
      Обобщените изводи от проведеното изследване очертават основните насоки за развитие на 
Община Стралджа след 2020 г. във всички тематични направления, свързани с онези сектори, 
които имат най-ясно изразени въздействия върху общинското пространство и чрез 
интегрирането на политики и инвестиционните приоритети, които ще спомогнат за постигането 
на устойчив и приобщаващ растеж.  
    Основни изводи:  

 Необходимост от оптимизиране на системата на здравеопазване;  

 Подобряване ситемата на предлагане на социални  услуги; 

 Разширяване на обхвата на обучението през целия живот, обвързване с науката и 
производството, равнопоставен достъп до образование;  

 Подобряване на условията за спорт за всички, повишаване на физическата активност;  

 Повишаване на ЕЕ и цифровизацията в икономическите сектори;  

 Доизграждане на транспортната инфраструктура;  
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 Реконструкция на техническата инфраструктура – ВиК,  широколентов интернет;  

 Подобряване на качеството на атмосферния въздух, намаляване на шума и адап-тация 
към климатичните промени; 

 Междусекторна интеграция и координация за постигане на общи цели чрез и вне-
дряване на информационни технологии. 

 

                                                                    ЧАСТ  II.  
5. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА В ПЕРИОДА 2021-2027 
 
5.1. Основни параметри на регионалната политка и на общатаселскостопанска политика на 
ЕС за периода 2021 – 2027 г.  
5.1.1.  Основни параметри на регионалната политика в ЕС и България за периода  2021 – 
2027.  
         За да се разработи стратегическа рамка за интегрирано развитие на община Стралджа за 
програмния период е необходимо да се анализират параметрите на регионалната политика и на 
Общата селскостопанска политика (ОСП) както на равнище ЕС, така в частност и за България. 
Тези параметри не само ще маркират приоритетите за развитие, но ще бъдат полезни и при 
разработването на самия план за развитие, тъй като осигуряват навременна информация за 
възможностите за финансиране на мерки и проект за развитие. 
         За периода 2021 – 2027 г. новата регионална политика  фокусира своите ресурси върху пет 
инвестиционни приоритета в области, в които EC може да постигне най-добри цели  и 
резултати:  
         1. По-интелигентна Европа – чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и 
подкрепа за МСП;  
         2. По-екологична Европа с по-малко въглеродни емисии – по Парижкото спора-зумение и 
чрез инвестиции в енергийния преход, ВЕИ и борбата с изменението на кли-мата;  
         3. По-свързана Европа със стратегически транспортни и цифрови мрежи;  
         4. По-социална Европа, която изгражда европейския стълб на социалните права и 
подпомага качествената заетост, образованието, уменията, социалното приобщаване и равния 
достъп до здравеопазване;  
         5. Европа по-близка до гражданите, чрез подкрепа на стратегии на водено от мест-ната 
общност развитие на селските райони и стратегии за устойчиво развитие на гра-довете в ЕС.  
Между 65 и 85 % от средствата от ЕФРР и Кохезионния фонд са планирани за инвестиции по 
Цели 1 и 2 по-горе за регионите и членки на ЕС, които са допустими за подпомагане, в 
зависимост от относителното им благосъстояние.  
          Съгласувани са редица предложения за модернизиране на регионалната политика:   

1. Акцент за ключови инвестиционни приоритети, за които ЕС може да постигне най-
добрите резултати – иновации, подкрепа за МСП, цифровизация и подкрепа на ин-
дустрията, както и за подкрепа за прехода към нисковъглеродна икономика и борба с 
измененията в климата, подкрепени финансови чрез ЕФРР и КФ.  

2. По-индивидуализиран подход към регионалното развитие:  
        (а) Инвестиции във всички региони: Регионите в Южна и Източна Европа, които все още 
изостават по икономическия растеж и доходите, ще получават значителна помощ от ЕС. 
Приоритетни са регионите в индустриален преход, както и тези с приоритети за борбата с 
безработицата и борбата с измененията на климата;  
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        (б) По-индивидуализиран подход: Подкрепата от ЕФРР ще продължи да отчита трите 
категории региони – по-слабо развити региони, региони в преход, по-развити региони. 
Методиката за подпомагане на регионите се основава на т.нар. „берлинска формула“ от 1999 г., 
включваща различни начини за пресмятане подкрепата за трите вида региони. Отчита се не 
само разликата на БВП на глава за конкретния регион спрямо средното за ЕС, но също 
младежката безработица, гъстотата на населението, изменението на климата и интеграцията на 
мигрантите, а за по-развитите региони  и степента на образованост на населението. 
Периферните региони ще продължат да се ползват от специална подкрепа от ЕС. 
        3. По-опростена и по-гъвкава рамка на регионалната политика:  
        Изисква се дългосрочно планиране на инвестициите, но съчетано с по-голяма гъв-кавост. 
Чрез междинен мониторинг (преглед) през 2024 г. ще се определи необходи-мостта от промени 
в ОП за последните две години от периода 2026 и 2027 г. съобразно:  
       (а) препоръките от Европейския семестър през 2023 и 2024 г.;  
       (б) измененията в социално-икономическото състояние;  
       (в) постигнатия до междинния преглед напредък на ОП;  
       (г) резултатите от техническата корекция през 2024 г., която ще доведе и до корекции на 
финансовите пакети на регионалната политика.  
       Положителен ефект ще има също възможността за прехвърляне до 5 % от средствата от 
една приоритетна дейност към друга, без одобрение от ЕК. Специфична е въз-можността да се 
мобилизира незабавна финансова помощ при природно бедствие върху територията. 
Проблемите в измененията в климата или интеграцията на мигрантите да се решават чрез Фонд 
„Европейска инициатива за градовете“, като се ползват 6 % от сред-ствата на ЕФРР. 
        4. Подкрепа на териториалното сътрудничество:  
       (а) През 2021 – 2027 г. в транснационалното сътрудничество има възможността „да-ден 
регион да използва част от получените средства за финансиране на проекти на друго място в 
ЕС, съвместно с други региони“.  
       (б) По-силен акцент върху институционалното сътрудничество и съвместните об-ществени 
услуги. Формиране на Паневропейски клъстери за иновации. Региони с активи на 
„интелигентна специализация“ ще получат по-голяма финансова подкрепа за жизне-способни 
междурегионални проекти за ИКТ, биоикономика, ресурсна ефективност, свър-зана мобилност 
и усъвършенствани технологии за производство.  
       (в) Ефективно финансово управление и правила. Ще се използва платформа за свободен 
достъп до данни, чрез които ще се следи в реално време подбора на проек-тите, плащанията, 
както и постигането на поставените цели. Новата рамка за 2021 – 2027 г. предвижда връщане 
към правилото „N + 2“ (години), вместо „N + 3“ за България и Румъния през последния 
програмен период. 
       5. По-гъвкава рамка на Политиката.  
       Новата рамка предлага по-малко бюрокрация и по-прости искания на плащане, като се 
използват опростени варианти за разходите. Въведена е единна нормативна уредба, която 
обхваща 7 фонда на ЕС, които се реализират в сътрудничество с държави членки като 
„споделено управление“. 
       Все повече се разчита на националните системи за контрол и одит, като за да се избегне 
дублирането на проверки с ЕК се разширява принципът на „единния одит“. Въвежда се 
„Междинен преглед“ на изпълнението за 2024 – 2025 г., чрез който ще се определи дали са 
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необходими промени в програмите за 2026 и 2027 г. въз основа на изпълнението на програмите, 
нови приоритети, и най-актуалните за всяка държава препоръки. 
       6. Укрепване връзката с европейския семестър и икономическо управление на ЕС.  
       Конкретните за всяка държава препоръки в контекста на европейския семестър, ще се 
вземат предвид два пъти през бюджетния период — в началото, за разработване на опе-
ративните програми и по време на междинния преглед. Нови благоприятни условия ще 
спомагат за премахване на пречките пред инвестициите. Тяхното изпълнение ще се на-блюдава 
през целия финансов период.  
       7. Повече възможности за взаимодействия в инструментариума на бюджета на EC  
       Единната нормативна уредба, обхващаща фондовете на Регионалната политика и фонда 
„Убежище и миграция“, ще улесни създаването на местни стратегии за инте-гриране на 
мигрантите, подпомагани със средства на ЕС.  Извън рамките на единната нормативна уредба 
ще се улесни взаимодействието с други инструменти на ЕС, като на-пример ОСП, „Хоризонт 
Европа“, LIFE или „Еразъм+“. В рамките на новата програма Interreg ще се подкрепят 
междурегионални иновационни проекти, като регионите могат да използват собствени средства 
за проекти в Европа, съвместно с други региони. Освен това, ЕК предлага нов инструмент, 
Европейски трансграничен механизъм за хармо-низиране на правните рамки за сътрудничество 
на граничните региони. 
       8. Както досега, засилено използване на финансови инструменти  
         Планира се, фондовете за безвъзмездни средства (грантове) да бъдат допълвани от 
финансови (частни) инструменти, на която основа държавите членки ще могат да прехвърлят 
част от своите средства по регионалната политика към новия централен фонд InvestEU, така че 
да ползват гаранцията, предоставена от бюджета на ЕС. Съчетаването на безвъзмездни средства 
и финансови инструменти се улеснява, а новата рамка включва и специални разпоредби за 
привличане на повече частен капитал. 
5.1.2. Приоритети на регионалната политика в България за периода 2021 – 2027 г. 
        Националните приоритети за периода 2021 – 2027 г. са определени на базата на из-
вършения през 2018 г. „Анализ на социално-икономическото развитие на България“.       
Съставен е също списък с целите на политиките и политиките, които ще бъдат фи-нансирани 
през периода 2021 – 2027 г. На  базата на горния анализ, по-долу е пред-ставена справочна 
таблица за националните приоритети и оперативни програми. Тя ще се използва за 
структуриране на стратегическата рамка за развитие на община Стралджа, и за конкретизиране 
на източниците за финансиране на мерките и проектите за развитие. 
 
Таблица № 60 
Приоритети (П) и подприоритет  на 
регионалната политика 2021 – 2027 г 

Индикативни оперативни 
програми  
 

П 1. Наука и образование за 
конкурентоспо-собност  
1.1. НИРД и научна инфраструктура  
1.2. Стимулиране на иновации в 
предприятията  

ОП „Наука и образование“  
ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“  

П 2. Образование и обучение за 
високо квалифицирана работна сила  
2.1. Повишаване на уменията  

ОП „Развитие на човешките 
ресурси“  
ОП „Наука и образование“  
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2.2. Подобряване на здравните 
характеристики на работната сила  
П 3. Подобряване на свързаността и 
цифровизация на икономиката  
3.1. Свързаност и достъпност  
3.2. Електронно управление  

ОП „Транспортна свързаност“  
ОП „Развитие на регионите“  
ОП „Електронно управление и техн. 
помощ“  
„Програми за териториално 
сътрудничество“  

П 4. Насърчаване на социалното 
включване и намаляване на 
бедността  
4.1. Включване в заетост  
4.2. Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги  
4.3. Подкрепа за най-нуждаещите се  

ОП „Развитие на човешките 
ресурси“  
ОП „Храни и основно материално 
подпомагане“  

П 5. Оползотворяване на местния 
потенциал  
5.1. Туризъм и култура  
5.2. Екологична инфраструктура  

ОП „Околна среда“  
ОП „Морско дело, рибарство и 
аквакултури“  
„Развитие на земеделието и 
селските райони“  

 
5.1.3.  Основни параметри на Общата селскостопанска политика.  
      Договорените в Европейския парламент подобрения и изменения на ОСП засягат обхвата 
на организациите на производителите, укрепването на селскостопанските застраховки и на 
инструментите за стабилизиране на доходите, правилата за пла-щанията за опазване на 
околната среда, подпомагането на младите земеделски стопани и определението за „активен 
земеделски стопанин“, което може да се прилага гъвкаво от държавите членки на ЕС.  
       Въпреки че ЕС планира да отделя за селското стопанство 28,5 % от общия бюджет за 
периода 2021-2027 г., тези средства са 15 % по-малко спрямо предния програмен пе-риод 
поради излизането на Обединеното кралство от ЕС (нетен вносител в бюджета) и нуждите от 
финансиране на новите приоритети на ЕС (миграция, външни граници, цифрова икономика, 
транспорт).  
      Първият стълб на ОСП запазва своя приоритетен характер, въпреки че се планира 
намаление на бюджета му 11 %, докато Вторият стълб, който финансира развитието на селските 
райони, ще може да ползва с 28 % по-малко средства спрямо 2014 – 2020 г.  
        В центъра на вниманието за 2021 – 2027 г. е изискването за ориентиране на ОСП към 
очакваните резултати и принципа на субсидиарност, които изискват от държавите членки много 
по-важна роля в изпълнението на ОСП. За новия програмен период ЕС ще определя ключовите 
параметри (цели на ОСП, основните видове намеса по първи и втори стълб), а държавите 
членки трябва да изготвят многогодишни стратегически планове за постигане на целите и 
индикаторите. 
        Важно за първия стълб на ОСП е предложението на ЕК за ограничаване на преките 
плащания до 100 000 евро на бенефициент и прогресивно намаляване на плащанията за площи 
земя в диапазона от 60 000 до 100 000 евро. Освен това секторните програми за интервенции се 
прехвърлят от общата организация на пазара (ООП) към националните стратегически планове. 
Изменения се планират и за т.н. „архитектура за екологизиране“, като новата ОСП ще има три 
направления: нова задължителна система за кръстосано съответствие; програми за климата и 
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околната среда; и мерки в областта на селското стопанство, околната среда и климата, които 
ще бъдат финансирани от първия стълб, докато досега бяха финансирани от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  
        Важно за втория стълб е, че ЕЗФРСР вече не е фонд от общата рамка на политиката на 
сближаване; делът на съфинансиране от ЕСИФ към изпълнението на мерки е намален;  
ЕК засилва опростяването на изпълнението; и накрая, правилата на програмата Leader попадат 
в обхвата на политиката на сближаване, въпреки че нейното финансиране се осигурява от 
бюджета за ОСП. 
        Към средата на 2020 г. са вече съгласувани решения за следните основни параметри:  

 засилване на контрола на предлагането по „Пакета за млякото“ в ЕС;  
 усъвършенстване на конкуренцията с цел насърчаване организациите на произво-

дителите; разширяване на регулирането на лозаро-винарския сектор;  
 изпълнението на мерки от стратегическите планове се планира за началото на 2022 г.; 
 постепенно сближаване между държавите на преките плащания за хектар през 2027 г.;  
 подпомагането за екологичната програма в първия стълб е 20 % от бюджета, 12 % за 

обвързаното с производството подпомагане; 3 % за секторните схеми);  
 „екологично“ разпределение на средствата по втория стълб, насочено към 30 % от целите 

в околната среда и 30 % от мерки за инвестиране и за управление на риска;  
 ограничаване до 15 % на трансферите от първия към втория стълб и до 5 % от вто-рия 

към първия стълб на ОСП;  
 резерв за кризи в земеделието на ЕС в размер на 1,5 милиарда евро.  

      Очаква се, че  ще бъдат съгласувани и конкретни предложения за: биологичното 
разнообразие, нивата на емисиите на парникови газове, стратегията „къси вериги на продажби“, 
за укрепване на продоволствената сигурност, намаляване употре-бата на пестициди, торове и 
антибиотици, подкрепа за иновациите информираността на потребителите в земеделието. 
5.2.  Стратегическа рамка на плана за интегрирано развитие на Община Стралджа 2021-
2027.  
        От особено важно значение е, че  ПИРО Стралджа е разработен като част от общата 
система от стратегически документи, установена със законодателните разпоредби и в рамките 
на националната политика за регионално развитие, като интегрира регионалното и 
пространственото развитие. Чрез прилагането на единен поход на планиране на развитието, и 
взаимната обвързаност с документите за пространствено развитие и стратегическите документи 
за регионално развитие, чрез използването на механизми за широко партньорство и 
координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на 
общи инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим ефект и ефикасност за 
реализация на целите на местното развитие. 
        В тази част на документа се определя стратегията за реализация на плана, която об-хваща 
и проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените стра-тегически цели 
на развитието и свързаните с тях приоритети за действие, които ще бъдат реализирани 
посредством изпълнението на програмата за реализация (предвидения па-кет от мерки и 
дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти). 
       Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния потенциал на 
общината и насоките за бъдещото й развитие. Тя отразява и пространствените перспективи на 
територията на общината на основата на икономическите и социалните фактори, като отчита 
възможностите за преодоляване на различията между общинските територии. 
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       Целите и приоритетите на ПИРО Стралджа се определят в съответствие с целите и 
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-
високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на об-щината. 
Целите на плана  отразяват местните потенциали за развитие и са съсредо-точени върху 
решаването на конкретните проблеми на общината. 
       Приоритетите, дефинирани в ПИРО са в съответствие с предвижданията на НКПР и другите 
секторни политики, но без да ги преповтарят. На ниво ПИРО се гарантира връз-ката между 
регионалния и местния стратегически контекст за развитие, чрез ограничен брой ключови 
приоритети и евентуални допълващи приоритети. 
      Приоритетите логически  произтичат от изводите на аналитичната част на документа, като 
се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки от приоритетите е свързан 
със съответна стратегическа цел и представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която води 
до постигането на по-общата стратегическата цел. 
      Стратегическата част на ПИРО  Стралджа е фокусирана и конкретна и ясно показва 

избраната посока на развитие на общината и съответната сфера или сфери, към които 
приоритетно са насочени усилията и основната част от инвестициите. Именно поради тази 
причина са набелязани ключови приоритети, които отразяват избрания фокус и спе-цифика за 
развитие.      
      Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на конкретните потен-
циали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и универсални цели и 
приоритети. 
5.2.1. Визия, цели и приоритети за развитие на Община Стралджа за периода 2021–2027 
година.  
        Съгласно възприетата методология за планиране на регионалното и местно развитие, 
стратегическите документи за развитие се разработват чрез едновременно прилагане на двата 
диаметрални подхода: „отгоре – надолу“ и обратно - „отдолу – нагоре“. При пър-вия подход 
до  2019 г.,  като база за формулиране на плана по подхода „отгоре-надолу“ се използва 
областната стратегия за развитие, която играе ролята на „добра практика”. Съгласно 
измененията и допълненията в ЗРР от 2020 год., ролята на стратегически до-кумент от по-висше 
ниво играе вече Регионалната стратегия за развитие на Югоизточен район, част от който е 
Област Ямбол  и Община Стралджа.  След структуриране на стратегическата рамка на ПИР за 
община Стралджа, нейната конкретизация по метода „отдолу – нагоре“ следва да се изпълни 
посредством анкетиране на представители на це-левите групи от Общината. 
Визията за развитие на общината дава характеристиките на специфичния потенциал на 
общината и насоките на бъдещото и развитие. Тя отразява перспективите пред регионалното и 
пространственото развитие на територията на общината на основата на икономическите и 
социалните фактори, като отчита възможностите за преодоляване на различията между 
градските и селските територии. 
Община Стралджа е обърната към гражданите си община, която способства развиването на 
благоустройството си, чрез собствения си потенциал и собствен и чужд капитал. Визията за 
управление на Община Стралджа минава през стремежа за повишаване стандарта на живот на 
гражданите на общината, както през поетия премерен риск за развитие на човешкия потенциал. 
Привличането на външни инвеститори, спомагането и доразвиването на местния бизнес са част 
от първостепенните политики на Община Стралджа. 
Така определената Визия за развитие на община Стралджа ще се постигне в условията на:  
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 Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяване на планирането, 
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на ПИРО;  

 Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие;  

 Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 
финансиране с други източници;  

 Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на 
планирането и програмирането, ресурсно осигуряване, реализацията, наблюдението и 
оценката;  

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на 
национално, регионално и местно ниво. 

 Съгласуваност между Община Стралджа и съседните общини с цел, осъществяване 
интегрирани политики и развитие на цялостния стандарт на  Югоизточен район  за 
планиране 

 Съгласуваност между Община Стралджа и местния бизнес, с цел прилагане на интегрирани 
политики и развитие на местния потенциал  

Разглеждана в този контекст, политиката за социално-икономическо развитие на община 
Стралджа следва да се базира на ясни цели и конкретни действия, насочени към превръщането 
й в устойчиво развиваща се общност. Във връзка с това са определени и приоритетните области 
за бъдещи интервенции, които са насочени към:  

 Осигуряване на необходимите възможности за привличане на инвестиционни ресурси и 
тяхната ефективна реализация в рамките на общината;  

 Усъвършенстване на съществуващата бизнес инфраструктура и изграждане на нова такава; 

 Осъществяване и напътствие към плавно преминаване към кръгова икономика 

 Развитие на модерна компактна индустрия и съвременен агробизнес, генериращи продукция 
с висока добавена стойност;  

 Използване на потенциала на агломерационния ареал за генериране на заетост;  

 Подобряване на качеството на живот;  

 Подобряване на образователни, здравни и социални услуги;  

 Подобряване на техническата инфраструктура;  

 Подобряване на околната среда;   

 Подобряване на административния капацитет на общинската администрация. 
Стратегическата част на ПИРО следва да бъде фокусирана и конкретна и ясно да показва 

избраната посока на развитие на общината и съответната сфера или сфери, към които 
приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите. Именно поради 
тази причина следва да бъдат набелязани ограничен брой ключови приоритети, които да 
отразяват избрания фокус и спецификата на развитие. Целта е да се постигне концентрация и 
осезаем ефект на база на конкретните потенциали и местни специфики, а не да се формират 
твърде общи универсални цели и приоритети. 

В Програмата за интегрирано развитие на община Стралджа са формулирани следните 
стратегически цели, приоритети и мерки: 
ЦЕЛ 1:  Икономическо развитие, чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на 
предприемачеството, стимулиране на инвестициите в иновации, неутрални към климата 
производства, туризъм и селско стопанство. 
Приоритет 1.: Стимулиране на създаване и развитие на местен бизнес и привличане на 
инвеститори, чрез оптимизиране на Индустриална зона на община Стралджа 
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Като инструмент за насърчаване на инвестициите, индустриалните зони се превръщат 
във важен елемент на държавната и местна политика. Общинското ръководство и 
обществеността следва да положи усилия за привличане на инвестиции за изграждане и 
модернизиране на индустриални зони, при доказан икономически ефект и наличие на 
инвеститори.      

Необходимо е създаване на устройствени условия за повишаване на привлекателността 
на територията на общината за развитие на икономически дейности. Създаването на нови 
индустриални зони и терени в гр. Стралджа и обособяване на микро индустриални зони около 
останалите населени места в общината за удовлетворяване на локализационните изисквания на 
съвременните високотехнологични производствени зони, ядра и центрове означава, че  трябва 
да се предложат достатъчно такива терени, за да могат инвеститорите да имат избор. 
Мярка1. Инвестиции в развитието  и модернизацията на индустриалната зона на  Стралджа и 
обособяване на микро индустриални зони, около останалите населени места 
в общината 
 
Приоритет 2: Насърчаване на предприемачеството 
        Наблюденията на национално ниво са, че много малка част от гражданите се осмеляват да 
развият бизнес, в който да има и добавена стойност. Целта на Община Стралджа през периода 
2021-2027 ще бъде да достави на гражданите платформа, чрез която да насърчи техните бизнес 
начинания.  
        Политиките, които ще се насочат към подобряване условията, които благоприятстват 
предприемаческите начинания, са: 
       Мярка 1: Подкрепа за създаване на нови микро и малки фирми в общината. Стимулиране 
на стартиращи, в т.ч в технологични производства и услуги; 
      Мярка 2: Предоставяне на консултантска дейност с цел стартиране на самостоятелна 
стопанска дейност 
      Мярка 3: Създаване на възможности за заетост чрез реализация на самостоятелни 
проекти 
      Мярка 4: Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, 
включително и социалното предприемачество за безработни лица, хора с увреждания и лица от 
групи в неравностойно положение; 
     Мярка 5: Насърчаване на кооперирането, чрез способстване на кръгова икономика 
     Мярка 6: Реализиране на младежки дейности и политики 
 
Приоритет 3: Развитие на устойчиво селско стопанство 
        Ефективното, балансирано и репродуктивно използване на природните ресурси е основна 
цел на устойчивото развитие на Югоизточен район, която трябва да се подкрепи с 
Интегрираната териториална стратегия за развитие. 
        Приоритетните дейности са насочени към структурното балансиране на селско-стопанския 
отрасъл. 
     Мярка 1:  Преодоляване на технологичното изоставане и повишаване на 
производителността; 
      Мярка 2: Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на 
подходяща инфраструктура; 
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      Мярка 3: Развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване на 
Цифрови технологии от земеделските производители; 
      Мярка 4: Инвестиции в производството на плодове, зеленчуци, както и в животновъдството 
и биологичното производството; 
      Мярка 5: Подпомагане на пчеларството; 
      Мярка 6: Разнообразяване на икономиката в селските райони с цел запазване на заетостта 
на местното население; насърчаване развитието на микро и МСП, които са по-тенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна точка и допринасят за подобряване на структурата на 
местната икономика; 
    Мярка 7: Насърчаване на индивидуално и колективно предприемачество в изоставащите 
селски райони 
   Мярка 8: Въвеждане на нови технологии и иновации в МСП; 
   Мярка 9: Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор, включително 
насърчаване на научноизследователската дейност, иновациите и енер-гоефективните решения - 
модернизиране на стопанствата; подобряване на инфра-структурата, свързана със селското 
стопанство; професионално обучение и инфор-мационни дейности за заетите в селското 
стопанство; 
   Мярка 10: Прилагане на ВОМР като основен стимул за развитие; 
   Мярка 11:  Ограничаване ползването на земеделски земи, които хипотетично биха могли да 
имат друга функция (Инфраструктурна, икономическа и т.н.)  
   Мярка 12: Прилагане на интегрирани решения за оптимизиране  на неизползвани земеделски 
райони 
 
Приоритет 4: Устойчиво развитие на туризма. 
       Мярка 1: Развитие на стратегия способстваща популяризирането на община Стралджа 
като туристическа дестинация; 
       Мярка 2: Подкрепа за изграждане на специализирана инфраструктура за оползотворяване 
на туристическите ресурси и развитието на различни видове туризъм,включително и 
транспортна инфраструктура до туристическите обекти; 
       Мярка  3: Създаване и развитие на регионален туристически продукт. 
 
Приоритет 5: Подкрепа на общинската икономика за иновации и технологично 
развитие 
 
       С помощта на националната политика и политиката за сближаване, мерките ще се 
концентрират в подкрепа на дейността на съществуващите научни организации в Югоизточен 
район и изграждане на нови. Акцентът е поставен върху развитието на ре-гионални и местни 
лаборатории за технологични изпитвания, насърчаване на пред-приемачеството в организации, 
които се занимават с научни изследвания, поддържане на успешни клъстери, адресиране на 
пропуските в научно-изследователската инфраструктура и оптимално използване на 
споделения инфраструктурен капацитет. Иновативните предприятия, особено микро и малките, 
имат ограничен достъп до капитал за НИРД и ИТ проекти. Затова се планира да се разработи 
по-привлекателна система от фискални стимули, която да се занимава с предприятията, 
отделните инвеститори  и инвестиционните фондове. 
       Бъдещите мерки в областта на изграждане и подобряване на иновационна инфра-структура 
и насърчаване на иновациите включват: 
       Мярка 1: Стимулиране на иновационни МСП; 
       Мярка 2: Разширяване на мрежите за бизнес иновации и подкрепа за иновационни 
клъстери; 
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       Мярка 3: Подкрепа на дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. за намаляване на 
ресурсната и енергийна ефективност на производството. 
 
Приоритет 6: Цифровизация на икономиката: 
       В областта на дигитализацията планираните интервенции се насочват към: 

 Насърчаване на дигиталната трансформация на предприятията; 
 Подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на ИИ, изчис-лиелен 

капацитет и облачни платформи. 
      Чрез специалните програми и целева финансова подкрепа, бъдещият дългосрочен бюджет 
на ЕС ще помогне за преодоляването на недостига на инвестиции в областта на цифровите 
технологии в ЕС, включително в отдалечените и селските райони. Той е насо-чен към справяне 
с цифровите предизвикателства — от изкуствения интелект до насър-чаването на развитието 
на цифрови умения, от персонализираната медицина, базирана на суперкомпютри, до 
осигуряването на средства, с които ЕС да противодейства на кибер-атаките и кибер-
престъпността. За целта Комисията предлага да бъде създадена нова програма „Цифрова 
Европа" (2021-2027). Подобни възможности се предвиждат в ОПРЧР 2021-2027 г. 
       Инвестиции в сферата на цифровите технологии ще са възможни по четирите направления 
на бъдещия фонд Invest EU, по конкретно: 
       Мярка 1: Инвестиции в цифровата инфраструктура; 
       Мярка 2: Цифрова трансформация на малките предприятия; 
       Мярка 3: Подкрепа на социалната икономика чрез цифрова трансформация. 
       Мярка 4: Подкрепа за повишаване на квалификациите и за преквалификация на работната 
сила с цел подготвянето й за бъдещите предизвикателства, свързани с цифро-визацията и 
автоматизацията. 
 
ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА 
       Имайки предвид, че основен фактор за определяне качеството на живот в даден регион е 
възможността за жителите му да получават висококачествени социални, здравни, културни и други 
обществени услуги, се предвиждат инвестиции, както във физическите параметри на заведенията, 
където се предлагат тези услуги (сгради, оборудване и т.н.), така и с подобряване на "меката" 
инфраструктура, свързана с количеството и качест-вото на предлаганите услуги в тези заведения. Тук 
са включени дейности по ремонт, възстановяване или изграждане на сгради, помещения, подобряване 
на енергийната ефективност и др., както и закупуване на оборудване. Важен фактор за интегрираното 
развитие на общината е постигането на подобрено качество на човешкия капитал, и чрез подобряване 
на здравеопазването, образованието и социалните услуги и чрез повишаване на общото културното 
ниво. 
Основна грижа на община Стралджа е опазването  живота и  здравето на децата. В община Стралджа 
няма наличен специализиран детски педиатричен кабинет. За да се подобри качеството на  детското 
здравеопазване, община Стралджа би могла да осъществи  сътрудничество със съседни общини с 
налична специализирана медицинсо- педиатрична база и наличен медицински персонал в детското 
здравеопазване, както разкриване и оборудване на такъв кабинет.  
Приоритет 7: Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги 
        Целта е да се постигне териториално фокусиране на интервенциите, което да по-добри 
достъпа на населението до първична и специализирана медицинска помощ, осо-бено в  
отдалечени места в общината. 
        За реализиране на политиката в областта на здравеопазването и предоставянето на 
равен достъп до здравни услуги на населението-първична и специализирана помощ са 
предвидени следните мерки:  
       Мярка 1: Инвестиране в специализирани медицински обекти, в които се извършват 
дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи за пациенти, които 
не могат да се обслужват сами в домашна обстановка. Инвестиране в СМР и ремонтни дейности 
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за създаване на медицински кабинети за общопрактикуващи лекари в отдалечени райони на 
общината. 
       Мярка 2: Повишаване качеството на детското здравеопазване, чрез сътрудничество със 
съседни общини с налична специализирана медицинско- педиатрична база и медицински 
персонал в областта на детското здравеопазване. 
       Мярка 3: Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето 
фактори и подобряване профилактиката на болестите. 
      Приоритет 8: Достъп до специализирана дългосрочна грижа и социално включване 
       Предмет на целенасочени интервенции ще бъде осигуряването на равен достъп до 
специализирана дългосрочна грижа (вкл. здравна), повишаване на качеството и раз-ширяване 
на обхвата на предоставяните социални услуги и подкрепа за развитие на интегрирани услуги. 
      Фокусът на политиките ще продължи да бъде върху деинституционализацията на грижата 
за децата, възрастните хора и хората с увреждания и за предоставяне на услуги 
в домашна среда, в специализирана среда, както и услуги, които се предоставят мо-билно, 
включително изграждане на необходимата инфраструктура и доставка на обо-рудване. 
На територията на община Стралджа преобладават  възрастни хора, които имат нужда от грижи 
в специализирана среда, което налага необходимостта от изграждане на  центрове за 
настаняване от семеен тип на възрастни хора. 
      В съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, община Стралджа ще 
продължи усилията за изграждане и/или рехабилитация на социална инфраструктура, 
чрез която да се обезпечат потребностите от услуги на възрастните и хората с ув-реждания. 
      По отношение на финансирането на инфраструктура ще се търси допълняемост и подкрепа 
от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (една част от обектите, които ще 
бъдат предложени за финансиране, ще бъдат в малки населени места, поради което ще се търси 
допълняемост и със средства от ЕЗФРСР). 
       Предстои дабъде приета Националната карта на социалните услуги, чрез която ще се 
осъществи планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния 
бюджет. В картата ще бъдат включени и интегрираните здравно-социални услуги. 
      В рамките на програмния период 2021-2027 г. се планира изграждане на нови социални и 
интегрирани здравно-социални услуги за подобряване на средата /ре-формиране на 
съществуващи социални услуги, съответно за: 
     Мярка 1: Създаване на нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора; 
     Мярка 2: Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за лица с увреждания; 
     Мярка 3: Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за 
лица с увреждания; 
     Мярка 4: Изграждане и оборудване на центрове за настаняване от семеен тип на възрастни 
хора. 
 
 
 
 
     Приоритет 9: Добро образование и обучение, основа за професионална реализация 
        Европейският стълб на социалните права има за свой водещ приоритет предос-тавянето на 
качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот. Дейностите и 
мерките са насочени към подобряване на знанията и уменията на работната сила и 
инвестициите в човешките ресурси в предприятията като ключ за пос-тигане на по-висока 
конкурентоспособност на икономиката, а така също осигуряването на баланс между търсенето 
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и предлагането на знания и умения за по- успешното адап-тиране на работната сила към 
потребностите на пазара на труда. 
        Националната програма за развитие „България 2030" предвижда цялостно модер-низиране 
на образователната система на всички нива, което ще благоприятства за пълно-ценната 
професионална и лична реализация. 
        Приоритетните дейности по тази специфична цел в областта на предучилищното 
образование са ориентирани към: 
       Мярка 1: Осигуряване достъпа до качествено предучилищно и училищно образование; 
       Мярка 2: Изграждане на адекватна инфраструктура за образование; 
       Мярка 3: Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от уязвимите групи към 
образование; 
       Мярка 4: Постигане на гъвкавост на образователната система спрямо промените и 
изискванията на бизнеса и местните пазари на труда; 
       Мярка 5: Разширяването на дуалното обучение и увеличаване на възможностите за 
осъществяването му по различни професии, което да е съобразено с потребностите на бизнеса 
на общинско ниво. 
      Мярка 6: Инвecтициитe в ключoви yмeния, включително  на  компютърни и цифрови 
умения на човешките ресурси, което препятства широкото използване на ИКТ и базираните на 
тях услуги. 
      Мярка 7: Прилагане на комплексна оценка на потребностите на базата на разработени 
модели за работа и провеждане на обучения на служители, про-фесионалисти и др.; 
      Мярка 8: Осигуряване на условия за качествена заетост на трудоспособните лица; 
      Мярка 9: Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и 
заетост; 
      Мярка 10: Подкрепа за бърз преход от училище и безработица към работа и успешно 
включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове, чиракуване, профе-сионално, 
неформално и самостоятелно обучение и придобиване на умения. 

      
Приоритет 10: Подкрепа на културните институции и социализация и представя- 
не на културно историческото наследство. Достъп до спорт и услуги 
               Като основни мерки, свързани с опазване, развитие и популяризиране на културното 
наследство се предвиждат: 

Мярка 1: Маркетинг на дестинациите с акцент върху по-значими културни и природни 
атракции чрез обмен на ноу-хау и добри практики в областта на туризма.  

Мярка 2: Използване на интерактивни и смарт технологии, в т.ч. виртуална реалност, wi-
fi осигуряване на обектите;  

Мярка 3: Поддръжка, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата и селския ландшафт и др. 

Мярка 4: Подобряване на училищната спортна инфраструктура;  
Мярка 5: Поддържане на открити и закрити спортни площи за насърчаване на масовия 

спорт и провеждането на масови спортни събития 
Мярка 6: Субсидиране на читалища 

Мярка 7: Поддържане и реконструкция на паметници 
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ЦЕЛ 3. ОПАЗВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА 

През последните години, с оглед на влошаващата се обстановка в световен мащаб широка 
гласност бе дадена на въпроса с опазването на околната среда. През изминалия стратегически 
период община Сталджа взе предвид редица мерки, по отношение намаляване на вредните 
емисии. Всичко това, все още е недостатъчно нито на национално, нито на супранационално 
ниво. В този ред на мисли, вече се говори и за „Зелената  сделка“  и  други  възможности,  
които  се  отварят  пред  общините,  с  цел гаранция за намаляването на вредните емисии и 
способстване за развитието на идеята за по-чиста околна среда. 
            Изграждането на екологична инфраструктура и опазване на биологичното разнообразие 
е важен аспект на политиката за устойчиво развитие на община Стралджа. 
        В района има инфраструктура за опазване на околната среда, а намаляване на негативното 
въздействие върху околната среда, включително посредством по-ефек-тивно използване на 
ресурсите е приоритет залегнал във всички общински стра-тегически и програмни документи. 
        Тази цел има комплексен характер и е свързана главно с изграждане на тех-ническата 
инфраструктура, свързана с опазване на околната среда (водопровод и канализация и локални 
станции за пречистване на питейни и отпадъчни битови и промишлени води и др.). 
 
Приоритет 11. Развитие на енергийната ефективност 
 
Осигуряването на достъп до перспективен и ефективен енергиен източник за промишлеността, 
домакинствата и обществените сгради в общините, които не са включени в списъка на 
определените територии за газоразпределение, е важно условие за подобряване на бизнес 
средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността. 
        Освен степента на развитие и пространствената организация на газопроводната мрежа със 
съпътстващите диспропорции във възможностите за достъп, допълнителен проблем за 
битовите потребители да използват тази възможност, се явява и финансо-вият. 
        Основната причина е високата начална цена за инвестиция в газовата инсталация, 
непреодолима за голяма част от българските домакинства и вероятно недостатъчна 
осведоменост за по-ниските разходи в процеса на потребление на природен газ. Тук се изисква 
много грижлива политика от страна на държавата да намери баланса между икономическите 
възможности на населението и по-глобалните екологични цели, респ. поетите национални 
ангажименти за намаление емисиите на СО2. 
       Следва да се предприемат действия насочени към изпълнение на пакета „кръгова 
икономика" с цел превръщане на отпадъците в ресурси. 

Мярка 1: Мярка 1: Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, 
особено от биомаса и биогорива в съответствие с НПДЕВИ; 

Мярка 2: Подобряване ефективността на сградните инсталации. 
Мярка 3: Подобряване на  уличното и парковото осветление. Изграждане на 

енергийно, ефективно и интелигентно осветление 
Мярка 4: Топлинна изолация на ограждащите конструкции на сградите и подмяна на 

дограма; 
Мярка 5: Монтаж на котли на биомаса/дървесни пелети, слънчеви колектори за БГВ и др.; 
 

Приоритет 1 2 .  Защита от рискове за климатични промени и опазване на биологичното 
разнообразие 

Мярка 1: Оптимизиране събирането и третирането на отпадъци и внедряване на 
съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на 
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биоразградимите отпадъци, с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и 
стимулиране на повторната употреба. 

Мярка 2: Изграждане на инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел тяхното 
последващо рециклиране/оползотворяване;  

Мярка 3: Разработване и актуализиране на планове за управление на защитени територии 
и на защитени зони от Националната екологична мрежа. 

Мярка 4: Мониторинг, обхващащ защитените територии и зони, както и мониторингът 
извън тях, касаещ ценни, редки и защитени растителни и животински видове. 

Мярка 5: Разработването на планове за действие за застрашени животински и растителни 
видове, както и опазването, поддържането и възстановяването на местообитания и видове в 
района. 

Мярка 6: Създаване и актуализация на база данни за рискови зони, доизграждане на 
системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари. 

Мярка 7: Почистване на корита на реки и изграждане на защитни съоръжения, изследване 
на последиците от промените в климата; 

Мярка 8: Изграждане на съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени 
участъци, устойчиво използване на земите и други. 

Мярка 9: Създаване на цифрова система за мониторинг на реките и язовирите  
Мярка 10: Подобряване, модернизация и ремонт на язовири и язовирни стени  
Мярка 11: Създаване на мрежа от станции за мониторинг чистотата на въздуха в 
община Стралджа. 

 
Приоритет 13 Подобряване на ВИК инфраструктурата . 

        Мерките по отношение на водоснабдяването ще се предприемат след извършване на 
оценка на нивото на течовете по водоснабдителната система и изготвяне на план с действия за 
намаляване на течовете. Изключително високото ниво на загуби на вода, дължащо се преди 
всичко на амортизираната водопроводна мрежа, изисква спешна подмяна и модернизация, на 
база на оценката и плана за действие. За отстраняване ре-жима на водоподаване е необходимо 
да се реконструират съществуващите резервоари или да бъдат изградени нови такива. 
       Мярка 1: Подмяна и модернизация на водопроводната мрежа; 
       Мярка 2: Реконструкция на съществуващи и изграждане на резервоари за питейна 
вода. 
       Мярка 3: Изграждане на нови и реконструкции на канализационни системи. 
       Мярка 4: Осигуряване на подходяща технология на пречистване на водите, из-готвяне на 
оценка за приложимостта и икономическата обоснованост на централизирано отвеждане и 
пречистване на отпадъчните води в малките населени места, с разпръснато и намаляващо 
население. 
       Приоритетни ще останат дейностите по управление на отпадъчните води и пови-шаването 
на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване 
на технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на националното 
и европейското законодателство. 
Приоритет 14 Подобряване, модернизация и  и з г р ажд а н е  н а  н о в а    инфраструктура. 

Мярка 1: Подобряване на  общинската пътна мрежа за  осигуряване на достъп до 
туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални 
услуги в населените места. 
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Мярка 2: Подобряване на уличната пътна мрежа в населените места на общината и 
административния център. 

Мярка 3: Подобряване и модернизация на социалната инфраструктура 
Мярка 4: Подобряване и модернизация на културната инфраструктура в общината 
Мярка 5: Подобряване и модернизация на административни сгради 
Мярка 6: Подобряване, модернизация и изграждане на нови спортни съоръжения 
 Мярка 7: Подобряване и  модернизация  на  училищната  и предучилищна инфраструктура 
Мярка 8: Подобряване,  модернизация  и  изграждане  на  нова  паркова  и ландшафтна 

инфраструктура 
Мярка 9: Изграждане на   системата  за  видеонаблюдение  на  територията  на община 

Стралджа 
 Приоритет 15: Осигуряване на цифрова свързаност и достъпност 
       В Националната програма за развитие „България 2030 г. като приоритет е залегнала 
„цифрова свързаност".  Заложената цел е осигуряване свързаността на територията на цялата 
страна, така че да се позволи развитието на цифровите услуги и гарантиране из-ползването на 
информационни и телекомуникационни технологии във всички области на нашия живот и 
населени места. 
       Основната цел на цифровите проекти за свързаност е да се увеличи покритието с 
високоскоростен широколентов достъп в района. 
       Цифрови мерки, които следва да се реализират: 
       Мярка 1: Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа 
(ЕЕСМ) на администрацията на общината. 
       Мярка 2: Осигуряване на по-добър достъп до приложения за електронна търговия, 
електронно управление и електронно здравеопазване. 
       Мярка 3: Подобряване достъпа до и развитието на он-лайн публични услуги. 
       Мярка 4: Развитие на широколентова инфраструктура и преодоляване на т.нар. 
„цифрова изолация" на слабо населените и периферни населени места. 
ЦЕЛ 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И 
ПОВИШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Приоритет 16: Подобряване  качеството  на  услугите,  предоставяни  от 
общината.Стимулиране на местните партньорства и международно сътрудничество 
 

Мярка 1:Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинска 
администрация Стралджа 

Мярка 2:  Повишаване квалификацията и уменията на служителите в общинска 
администрация Стралджа 

Мярка 3: Развитие на сътрудничество с местния бизнес 
Мярка 4: Развитие на международно сътрудничество 
Мярка 5: Развитие на сътрудничество с общини с общи интегрирани проекти. 
Мярка 6:  Създаване  и  утвърждаване  на  партньорски  връзки  със  съседните общини 

за съвместно участие в проекти 
Така оформените цели и приоритети напълно съвпадат с разработената Интегрирана 

териториална стратегия за развитие на Югоизточен район за развитие (ИТСРЮР), като изцяло 
покриват ,  допълват и описват  стратегическите подходи в унисон с местния капацитет. 
                                                                  ЧАСТ  III.  
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6. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
6.1.   Изясняване на целта на принципите:  

 Партньорство и осигуряване на информация – Този принцип цели изграждането на 
взаимоспомагателни връзки между участниците в съответния проект. Партньорите 
участват в развитието на целта по такъв начин, че всеки от тях отговаря за съответният 
конкретен приоритет, който сам може да постигне, по такъв начин, че постигането на целта 
да не бъде провалено. Всеки от партньорите се задължава да даде цялата необходима 
информация на другата страна, за да бъде целта адекватно осъществена.  

 Публичност – Принципът гарантира възможност на всяка организация имаща 
сходство в мисленето да се причисли към осъществяването на съответната цел.  
6.2. Метод на идентифициране и вземане на решенията  

Методът за идентифициране и вземане на решенията е „отдолу-нагоре“. За да бъде 
едно решение от полза на обществото, първо обществото следва да е усетило нуждата от 
вземането му. Методът цели най-тесния диалог с гражданското общество, бизнеса и НПО 
сектора в Община Стралджа.  
6.3. Форми на участие. 
 За постигане на целите на Комуникационната стратегия се предвиждат конкретни 
мерки, в които да се включат както представители на идентифицираните заинтересовани 
страни, така и всички граждани с активна позиция по проблемите на общината:  
 Обществено обсъждане на проекта на ПИРО:  

Най-гъвкавият и лесно достъпен инструмент за комуникация със заинтересованите страни 
е Интернет страницата на общината (www.straldzha.bg ). Проектът на плана за развитие се 
публикува на  Интернет страницата, като се осигуряват on-line възможности за обратна 
връзка – мнения, становища, съждения и предложения на заинтересованите страни. В 
рамките на общата комуникационна стратегия на страницата се публикуват задължително 
и последващите годишни отчети за изпълнението на мерките. Интернет страницата се 
използва като средство за редовно предоставяне на актуална  информация за оперативните 
програми, формулярите за кандидатстване, указания, често  задавани въпроси, прегледи на 
печата, информация за одобрени проекти, обяви за обществени поръчки и насоки за 
прилагане на мерките за информация и публичност. 
 Анкетно проучване – Проучването има за цел да установи нагласите на определени 

групи с оглед бъдещата стратегическа политика на Община Стралджа. Сред анкетираните 
следва да бъдат представители на НПО сектора, културните институции, институциите 
предоставящи социална подкрепа,  здравните институции, образователните институции, 
кметове по населени места, кметски наместник.  
 Фокус групи; Приоритетите за развитие на общината, заложените мерки и проекти 

в ПИРО са обсъдени в тематични фокус групи, с участието на специалисти в конкретни 
направления: директори на детски градини, директори на училища, инфраструктурни 
специалисти, селскостопански производители, бизнес, кметове на села и кметски 
наместници, председатели на комисиите в Общински съвет и др. 
 Публична дискусия- Целта е да се предостави възможност на гражданите още 

веднъж да се включат във вземането на стратегическите решения за общината. Целта на 
Публичната дискусия е да бъде представен утвърденият и изготвен ПИРО. 
6.4. Комуникационна стратегия.  
 Цели на стратегията:  
 Фокусира вниманието си върху определянето на подходящи партньори и 

партньорски организации.  
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 Търси диалогичност при развитие на стратегическите решения и прилаганите 
политики  

 Идентифицира заинтересовани страни към осъществяваните стратегии и прилагани 
политики  

 Привлича адекватните и компетентни органи и лица, които следва да участват в 
дискусиите 

 Осъществява мониторинг и контрол 
 Същинска стратегия 

Освен създаването, приемането и утвърждаването на ПИРО към ангажиментите на 
общинска администрация спада и даването на адекватната публичност на ПИРО. В това 
направление общинска администрация следва да идентифицира заинтересованите страни, 
да осъществи контакт с тях и да ги мотивира активно да участват в разработването и 
изпълнението на ПИРО.  
По този начин определеният метод на идентифициране и планиране на взетите решение ще 
бъде осъществен в най-пълна степен. С оглед на предишното твърдение ще бъдат 
изпълнени и най-точно и най-близко до гражданите целите и приоритетите на настоящия 
ПИРО. При провеждането на съответните форми на участие изцяло важат основните права 
на гражданите.  
Избраният метод за участие в идентифицирането и планирането на решение може да бъде 
реализиран по избран от идентифицирания партньор начин: 1. Присъствено, 2. Онлайн, 3. 
По телефона, 4. Писмено. 
Определянето и идентифицирането на заинтересованите страни и партньорски 
организации се определя по интереси, като важно и меродавно условие е съответната 
партньорска организация да работи или да развива дейност на територията на Община 
Стралджа .  
С цел адекватност на разговора, след определянето на партньорската организация 
разговора се отнася до компетентен служител на общинска администрация, който има 
знанията и компетенциите за отговор и ресорния заместник- кмет. По въпроси за общата 
стратегия и политика въпросът се отнася до Кмета на Община Стралджа. 
Основно правило е, че при писмено подадено съобщение отговорът на компетентния 
служител следва да бъде писмен.  
6.5. Мониторинг и контрол  
Мониторингът и контрола на ПИРО се осъществява чрез ежегодни годишни доклади и 
последваща оценка след края на стратегическия период 
 

ЧАСТ IV. 
7.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 
ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА 
НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ – ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ 
ЗА РАЗВИТИЕ 

7.1. Зони за въздействие. 
       Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-
2027, следва да се определят приоритетните зони за въздействие. В тях ще бъде съсредоточено 
изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в Програмата за реализация на ПИРО. 
      Зоните за въздействие се определят  на база SWOT анализа на силните и слабите страни на 
общинската територия, резултатите от проучванията на общественото мнение  и на 
заинтересованите страни, стратегическите документи на общината, както и на потенциала за 
развитие. Това изискване е свързано с водещият принцип за „единство на социално-
икономическото и пространственото планиране“ 
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     Зоната за въздействие е пространствено обособена територия с определена характеристика и 
състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер 
и структура на основните фондове. Зоните за въздействие се определят на базата на общи 
(идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми или потенциали за 
развитие. 
        Зоните за въздействие могат да бъдат както части от територията на общината с конкретно 
функционално предназначение (например зони с преобладаващи ад-министративни/публични 
функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с 
преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дей-ност и т.н.), така и други 
специфични обособени територии с идентични характеристики или собствен потенциал за 
развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни общини). Зоната за 
въздействие се определя в границите на структурно обособена част от територията на общината, 
като конкретният й тери-ториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, 
техноло-гически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за реализация на 
идентифицираните за съответната зона интервенции. 

       Зоните за въздействие, независимо от функционалното предназначение на тяхната 
територия, могат да бъдат два вида: 

 Градски зони за въздействие; 
 Други зони за въздействие със специфични характеристики. 

       Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска част (в 
рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни 
територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални градски зони, 
обслужващи градско-селските връзки. Градски зони за въздействие се определят само за 
градове, административни центрове на общини, като определянето на приоритетни градски 
зони е задължително само за общините, които разработват ИПГВР като част от своя  ОПР. За 
останалата част от общинската територия се определят  други зони за въздействие със 
специфични характеристики. 
      Другите зони за въздействие със специфични характеристики могат също да  представляват 
градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от урбанизирана  градска част, 
градски покрайнини и функционални зони), но могат да се отнасят до  всеки вид населено място 
или част от територията на общината, както и да включват части  от съседни общини. 
        В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от тях 
следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям потенциал да 
повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 
       Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на макси-мален 
ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е особено  
необходимо за големите общини, при които изпълнението на отделни мерки в различни части 
от общината без ясна обвързаност между тях представлява само вре-менно задоволяване на 
конкретна нужда, но не оказва въздействие върху цялостното развитие. 
        Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите в 
териториите, които са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при анализа 
територии с най-голям специфичен потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да бъдат 
с ограничен брой,  и така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен да 
повлияе върху развитието на цялата община. Размерът на конкретната зона не се ограничава 
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като площ, но за по-голяма по размер зона, са необходими по-силни мотиви и доказателства за 
необходимостта от обхващането на съответната територия, включена в обхвата на зоната. 
7.2. Подход при определяне зоните за въздействие. 
      Съгласно АНКПР, град  Стралджа е класифициран в 5-то йерархично ниво, което,  според 
Методическите указания, не налага задължително дефиниране на „градски зони за 
въздействие“. 
        За определяне на зоните за въздействие е използван териториално пространст-веният 
модел за развитие на територията (ОУП) на община Стралджа. По този начин се постига 
единство между социално-икономичското и пространственото развитие на общината. Въпреки, 
че предвижданията на ОУП са дългосрочни, те показват прио-ритетите, мерките и дейностите, 
които следва да се предприемат от общинската адми-нистрация  в средносрочен план. 
        Подборът на приоритетните зони за въздействие в ПИРО Стралджа се основава на реални 
данни и проучвания за съответната територия, характеристиките, проблемите и потенциалите 
на всяка зона, както и аргументите, въз основа на които съответната зона е определена като 
приоритетна за развитие.  
       Отчитайки горните фактори, са определени няколко приоритетни зони за въз-действие в  
ПИРО – Стралджа, които в най-силна степен реализират прилагането на интегриран подход. 
7.3.  Определяне зоните за въздействие в ПИРО Стралджа. 
       В ПИРО- Стралджа са предвидени пет типа зони за въздействие. Те отразяват възприетият 
подход и принцип, описани по-горе, в т.ч.: 

 Зони за обитаване (жилищни функции)-този тип зона обхваща всички населени места, 
извън общинския център. В тази зона са съсредоточени жилищните сгради, в които обитателите 
задоволяват индивидуални дейности и потребности; 

 Зони за производство – този тип зони обхващат всички имоти, съгласно ОУП, които са 
предназначени за застрояване примно със сгради и съоръжения за произ-водство и складова 
дейност. Този тип зони спомагат за развитието на общинската ико-номика; 

 Зони за обслужване на населението – зони, в които се задоволяват основни по-требности 
на населението на общината от  здравеопазване, образование, култура, религия, социални 
грижи, административни услуги, търговия, битови услуги и други полезни за обществото 
дейности; 

 Зони за отдих и туризъм – зони с потенциал за развитие на рекрационен, опоз-навателен, 
ловен  и други видове туризъм. 

 Зони за опазване на околната среда и  превенция на риска-зони в които са предвидени 
дейности, свързани с:  опазването на околната среда; дейности, свързани с опазването на 
защитени територии и зони по НАТУРА 2000; дейности, свързани с ерозийни и свлачищни 
процеси; потенциален риск от наводнения. 
 7.4.  Приоритетни зони за въздействие. 
       На база на въприетият подход за определяне на приоритетните зони за въздействие, в ПИРО 
Стралджа, са определени следните такива: 

 Зона на общински център Стралджа. Това е зоната, в която са съсредоточени ос-новните 
обществени и обслужващи сгради с определени функции,  и с концентрация на почти  от 
половината население на общината, което изисква приоритетно насочване на ресурси. Поради 
тази причина, голяма част от заложените проектни идей в Програмата за реализация на ПИРО 
Стралджа, намират своята локализация в общинския център.  

 В зоните за въздействие са и всички пътища свързващи населените места с 
административния център. 
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 МИГ – Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Стралджа” е 
юридическото лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна 
дейност, на представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на 
общината. Сдружението е учредено на 11.04.2016 г. и е вписано в регистъра при Ямболски 
окръжен съд с Решение № 82/30.05.2016 г. по фирм. дело № 18/ 2016 г. с Акт за реги-страция в 
Централния регистър на ЮЛНЦ  чрез Удостоверение № 078 от 12.08.2016 г. на Министерство 
на правосъдието. Основната цел на сдружението е устойчиво и балансирано развитие на 
територията на МИГ Стралджа 2016г чрез изграждане на силна местна икономика,формиране 
на качествена социално интегрирана жизнена среда и съхранение на местната идентичност. 
           В обхвата на „МИГ – Стралджа 2016г“ се включва територията на община Стралджа 
включваща административния център и 21 села. 
 

ЧАСТ V. 
8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА И ОПИСАНИЕ НА ПЛАНА  ЗА 
ИНТЕГРИРАНО  РАЗВИТИЕ 
8.1.Анализ на състоянието на българските региони. Нужда от промяна в подхода. 
       Задълбочаване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия: 

 Засилване на контраста в развитието на столицата  и другите големи градове в страната 
спрямо по-малките градове и периферните райони 

 Неравномерно разпределение на населението по територията на страната – 
засилена миграция; 

 Песимистична прогноза относно демографската ситуация; 
 Българските региони – на последни места в ЕС по ключови показатели (напр. БВП, 

продължителност на живота, регионална конкурентоспособност, иновации и др.) 
 Съгласно ЦЕЛ  5  на ЕС, интегрираното териториално развитие означава: „Европа по-близо 

до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, 
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.“ 

 
8.2. Характеристики на новия интегриран подход при изработване и реализация на ПИРО: 

 Подготовка на ПИРО, чрез интегриран процес на планиране, включващ всички нива на 
управление и секторни политики, на базата на съществуващи стратегически документи за 
развитие на местно ниво и при интегриране в тях на национални, регионални и секторни 
политики; 

 Изпълнение на ПИРО, базиращо се на: аналитична рамка; административна и 

 управленска структура; връзка с приоритетите и индикаторите на Оперативните про-
грами (ОП); план за действие за реализацията на проектите; 

 Съгласуваност на стратегическите цели с Оперативните програми: оценка както на 
ПИРО, така и на проектите в него, чрез критерии за подбор оценяващи, както приноса на 
реализирани проекти на територията на общината, така и приноса им към целите. 

 Реализация на проектите: определяне на времеви график; критерии за ревизиране на 
проектите. 

 Сътрудничество между  централна и месна власт; ясни критерии за избор на местни 
власти за реализация на ПИРО; въвличане на местните власти в подготовката на ПИРО, чрез 
постоянна работна група или координиращ орган; своевременна под-готовка и краен срок за 
одобряване на плана;  дейности по развитие и укрепване на капацитета на общинската власт, 
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чрез техническа помощ; създаване и координиране на регионални и национална мрежа по 
обмен на добри практики. 
8.3. Същност и цели на Програмата за реализация.  
       Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ПИРО и водещата 
предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. В единство с останалите инструменти, 
програмата определя начините за разпределение на наличните и потенциалните общински 
времеви, финансови и организационни ресурси. Същността на Програмата за реализация е 
обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на 
формулираните мерки от об-хвата на приоритетните области.     
       Основната цел на Програмата е да бъде осигурена оперативна основа за изпълнение на 
плана. Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти, 
определянето на ориентировъчна финансова стойност и източник на финансиране за 
проектите*, идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с 
управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел.  
      Дефинираните и включените в състава на ПИРО проекти принадлежат към определена 
мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на 
редица проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е 
преобладаващата им принадлежност към една от шестте приоритетни области. Ориентирането 
на проектите към един приоритет се въвежда заради търсенето на рационална подредба на 
проектите и оптимално управление и разпределение на финансовите ресурси. Ограничен брой 
проекти не са съотнесени към конкретна мярка, но съобразно тематичната им насоченост са 
включени към проектите на отделните области за въздействие.  
     В рамките на Програмата за реализация са заложени всички проекти, идентифи-цирани от 
ПИРО Стралджа за периода 2021-2027 г. 
*Посочените в последващия списък с проекти за реализация през периода 2021-2027 източници 
на финансиране /конкретни инвестиционни приоритети и приоритетни оси на Оперативните 
програми/ са актуални към момента на разработване на ПИРО Стралджа и е възможно да 
бъдат променени впоследствие., тъй като са в процес на разработване през 2020 г. 
8.4. Списък с проекти за реализация през периода 2021-2027. 
     Списъкът на проектите,  заложени в Програмата за реализация на ПИР на община Стралджа 
за периода 2021-2027 г. е представен в Приложение 1: 
8.5. Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 
реализация на плана:  
        Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена на базата 
на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегриран подход на развитие на 
общинската територия е идентифицирана най-подходящата ком-бинация от ресурси и мерки 
(проекти, инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване 
на конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в която 
се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и приоритетите за 
развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните финансови ресурси, 
административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите 
за цялостното изпълнение на програмата, а оттук  и на ПИРО.  
        Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на 
действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите 
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за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 
плана и постигане целите и приоритетите за развитие.  
       Основа за прилагане на подхода за интегрирано териториално разви-тие/инвестиции в 
регионите за планиране от ниво 2 са интегрираните териториални стратегии за развитие на 
регионите от ниво 2 (2021-2027 г.).  
       В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на населените места към подкрепа 
на територии и от секторно ориентирани инвестиции към интегрирани териториални 
инвестиции. 
       Мерките, които ще получат подкрепа в рамките на тази област на въздействие, са  
определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките, заложени в 
стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на ниво регион за 
планиране Югоизточен район (Интегрираните териториални стратегии за развитие на 
регионите за планиране ниво 2), както и на база на картиране на нуждите на национално ниво 
по отношение на секторните политики, изготвяно от отговорните за разработването им 
държавни институции и агенции.  
      Стратегическо планиране на мерки, отчитащи местните специфики в различни сектори на 
икономиката, както и създаване и/или подобряване на нормативните условия за осигуряване на 
зелена инфраструктура и подобряване на правилата и нормите за проектиране, изграждане и 
експлоатация на водоснабдителните и канализационните системи.  
      Подкрепят се мерки, свързани с насърчаване на безопасна, здравословна, приобщаваща и 
сигурна среда в населените места. Неправителственият сектор и местните общности ще са 
широко въвлечени при формиране и изпълнение на местните политики. Разширява се 
междуобщинското сътрудничество, както и ПЧП за съв-местно изпълнение на 
инфраструктурни, социални и културни проекти, както и за улесняване и подкрепа на 
контактите и инициативите на местния бизнес.  
       Планът за интегрирано развитие на Община Стралджа  е разработен и се пред-вижда да 
бъде прилаган като част от общата система от стратегически документи, установена със 
законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. 
Чрез прилагането на единен поход на планиране и реализиране, взаимна обвързаност и 
йерархична съподчиненост на системата от документи за стратегическо планиране на 
регионалното и пространственото развитие, чрез използването на механизми за широко 
партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското 
общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим ефект 
и ефикасност за реализация на целите на местното развитие. 
Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 
изпълняват в рамките на програмата са приложени в Приложение №1А.  
       Списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на общината и за 
постигане целите на плана е неразделна част от програмата за реализация. Тъй като проектите 
по своята същност могат да представляват мерки или част от мерки за реализация на отделните 
приоритети, включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки могат да фигурират 
и в Приложение № 1. Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в 
Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са преценили, че съответният проект 
е от особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и 
съответният проект да има известна степен на проектна готовност.  
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        Допълнителни проекти могат да се добавят в Приложение №1А, на по-късен етап, при 
актуализация на програмата за реализация на плана. 
Индикативна финансова таблица.  
       Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) представлява обща оценка на 
необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка на 
поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното 
развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от 
общинската администрация. Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани 
средства за реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни 
идеи. В този смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем 
на финан-совите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, 
получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни 
средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят 
за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с прио-ритетите и целите на ПИРО.  
        Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на ПИРО (2021-2027 г.) на Община 
Стралджа представлява експертна оценка за общата финансова рамка, която се предвижда да 
бъде изпълнена като предпоставка за постигане на поста-вените стратегически приоритети и 
специфични цели за развитие към края на периода. Макар и само индикативна, тя обективизира 
необходимите ресурси за реализация стратегическите приоритети и цели на стратегията. 
Финансовата рамка е и условие за мобилизиране на всички възможни източници на 
финансиране – средства от фондове на Европейския съюз, национален и общински бюджети, 
допълнителни ресурси от други източници – публични и частни. Тя е ориентирана към 
насочването на външните и вътрешните инвеститори към избраните прио-ритетни области, 
които ще получават публично финансиране и по този начин ще се създаде по-благоприятна 
бизнес среда в съответните сектори.  
       Средствата са прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на подобни 
източници, както и на базата на потенциално необходимия и реалистично достъпния наличен 
ресурс. Те могат да се отчетат, като умерено оптимистични. 
Новото предизвикателство COVID-19 ще наложи своя отпечатък, по линия на бюджета на ЕС,  
националния и общински такива, поне в рамките на първите две години от новия програмен 
период.  
         Предвид продължаващите дискусии по отношение на седем-годишната рамка на бюджета 
на ЕС и предстоящия процес на преговори, точната сума ще бъде определена на по-късен етап.  
        Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, включително 
по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от 
възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните 
условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез 
преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в 
предвидените мерки и проекти.  
Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация с 
цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 

ЧАСТ VI. 
9. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ 
ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
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    Със значително влияние върху подходите в регионалното и пространственото планиране са 
и климатичните фактори - глобалното затопляне, природните бедствия, рисковите територии и 
зони. Тези промени, заемащи важно място във всички евро-пейски документи,  са дали 
отражение и върху разработваните концепции и стратегии  за пространствено планиране на 
държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и природните ресурси. Адаптирането на 
подходите в планирането на регионалното и пространствено развитие към глобалното 
затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните 
територии и намаля-ването на рисковете от природни бедствия, класифицирани в Стратегията 
за редукция на риска на Обединените нации, като хидроложки, метеорологични, геофизични и 
биологични природни явления и бедствия. 
         В тази част от ПИРО е описана връзката между идентифицираните в анализите рискове и 
проблеми, формулираните цели и приоритети в стратегическата част на документа и 
идентифицираните в програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на 
климата и за адаптация към вече настъпилите промени. 
       Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и евро-пейско 
ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на климата и адаптация 
към климатичните промени, които са интегрирани в процеса на планиране на регионалното и 
пространствено развитие като са съобразени с харак-терните особености и проблеми на 
общината. Основната цел е да се определи доколко и по какъв начин процесите на регионалното 
и пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на живот 
в определена територия, какви са основните проблеми и възможните мерки за тяхното 
решаване, какви дейности и съответно ресурси ще бъдат необходими за това през съответния 
период на планиране. 
      При разработването на ПИРО за периода 2021 -2027 г. се взе под внимание разработения 
проект на „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 
действие".  Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие 
имат за цел: 
      Цел: Националната стратегия има за цел да "развие най-високото възможно ниво на 
устойчивост на страната срещу изменението на климата чрез предприемане на всички 
необходими и изпълними мерки, като по обезпечи безпрепятственото функциониране на 
икономическите сектори, запази здравето благосъстоянието на населението и богатите 
природни активи на страната". 
      Дългосрочната цел на Стратегията е "активно да се стреми към дългосрочна икономическа, 
социална и екологична устойчивост, която да позволи на българскитеграждани,    частния 
сектор и държавните институции да се подготвят и да се защитят по подходящ начин срещу 
уязвимостите, които произтичат от изменението на климата". С други думи, да осигури 
рамката, която е необходима на страната, за да поддържа и да продължава да развива своята 
икономика и социална структура. 
       Времева рамка на стратегията 
       Националната стратегия и планът за действие, въпреки че поставят рамката за постигане на 
съответствие на България със Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата от 
2013 г. и Парижкото споразумение от 2015 г., ще обхванат периода до 2030 г. 



 

стр 141 от 163
 

       Адаптацията към изменението на климата е въпрос, който касае всички сектори в 
обществото, и включва всички органи на местно, регионално и национално равнище, но също 
така и частния сектор, организациите на гражданското общество и граж-даните. 
      Всеки има участие в реализацията на стратегическите цели на НСАИКПД, а именно: 

 Интегриране на адаптацията към изменението на климата във всички сектори: 

 Укрепване на правната рамка и политиките; 

 Изграждане на институционален капацитет: чрез изграждане на експертни познания, 
база от знания, мониторинг и отчитане; 

 Повишаване на осведомеността: подобряване на образованието, приемане и участие на 
обществото в действията за адаптация; 

 Изграждане на устойчивост: чрез укрепване на инфраструктурата, защита на природния 
капитал, водоснабдителната и енергийната инфраструктура, опазване на екосистемните 
услуги и т.н. 

      План за действия. 
       Към Стратегията има План за действие, който описва какви действия за адаптация следва 
да бъдат предприети, по икономически сектори, като се посочват потенциални последици за 
бюджета и източници на финансиране, предвидената продължителност и очакваните резултати, 
показателите за изпълнение и отговорните институции.     
      Отделни фактологични справки за всеки сектор разглеждат планирането на действията по 
сектори. 
        Логическата последователност на действията ще увеличи максимално ползите от 
адаптацията. В отделните сектори има определени мерки за адаптация, които следва да бъдат 
предприети първи. Това са най-вече краткосрочни мерки с по-ниски/никакви бюджетни нужди 
и със силен акцент върху укрепване на политиките и правната рамка, повишаване на 
осведомеността, изграждане на капацитет и укрепване на базата от знания (за по-добро вземане 
на решения). Като цяло, средносрочните и дългосрочните мерки се характеризират с 
необходимостта от по-големи инвестиции и от това, че се предхождат от краткосрочните мерки. 
       Финансиране. 
       Ще са необходими както публични, така и частни средства, като публичните ще бъдат за 
политиките, за осигуряване на устойчиви на изменението на климата обществени блага 
(например инфраструктура) и подпомагане на уязвимите групи. За периода 2021-2027 г. 25 
процента от бюджета на Европейските структурни фондове ще се използва за действия, 
свързани с изменението на климата, включително адаптация. 
       Също така се предвижда увеличаване на финансирането по програмата LIFE на ЕС за 
околната среда и действията, свързани с климата. 
9.1.Селско стопанство. Въздействие от изменението на климата. 
       Сектор „Селско стопанство" е особено уязвим по отношение на изменението на климата и 
демонстрира разнообразни потенциални въздействия. В същото време съществуват известни 
възможности за извличане на ползи от промените. 
       Въздействието на изменението на климата в земеделието е свързано с добивите и 
качеството на културите, селскостопанската производителност, промените в 
продължителността на вегетационния период, добивите от животновъдство, засушаване на 
почвата, ерозия, засоляване, загуба на земя и загуба на доходи. 
       Стратегически и оперативни цели и дейности 
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        По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
        1.Устойчиво управление 

 Адаптиране на производителността (развитие на напоителните системи, подходящо 
време за извършване на селскостопанските дейности, отглеждане на тер-мофилни култури, 
разработване на адаптирани към климата култури, подобряване на контрола върху 
вредителите/болестите) 

 Адаптиране на животновъдството (адаптиране на стопанствата и съоръженията, 
диверсификация на животновъдството, запазване на съществуващите пасища за паша) 

 Адаптиране на управлението на природните ресурси (увеличаване на трайните 
насаждения, защита на почвата, поддържане на структурата на почвата, увеличаване на 
запасите от органични вещества в почвата, използване на машини / технологии за култивация, 
подобряване на управлението на водите, поддържане/подобряване на местообитания на 
аквакултурите) 
       2. Насърчаване на капацитета за адаптация и осведомеността 

 Изграждане на капацитет за адаптация (обучение по отношение на изме-нението на 
климата, действия за разпространение на знанията, придобиване на нови знания [аквакултури], 
разработка / усъвършенстване на системите за мониторинг и оценка). 

 Подобряване на осведомеността (познания за адаптация към изменението на  климата за 
местните земеделски производители, създаване на официална платформа  за аквакултури, 
разработване на системи за наблюдение на екосистемите). 
      3. Насърчаване на научните изследвания и иновациите 

Насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите (проучване 
на нови сортове култури, иновации в управлението на ресурсите на ниво стопанство, 
провеждане на научни изследвания, подобряване на технологиите за култивация на риба и 
аквакултури, информация за климата и системи за ранно предупреждение, изследвания за по-
добро разбиране на взаимодействието изменение на климата-рибарство/аквакултури, 
наблюдение и мониторинг на аквакултурите). 

       4.Укрепване на политиките и правната рамка 

 Укрепване на правната рамка (подобряване на правната рамка, актуализиране и 
изменение на законодателството, засягащо рибарството във вътрешни водни басейни и 
аквакултурите, разработване на Национална стратегия за развитие на селското стопанство) 

 Укрепване на управлението на риска и разработване на други политики (разработване на 
програми за застраховане и управление на риска) 
Приоритетни действия и показатели 
         Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Развитие на напоителните системи и увеличаване на напояваната площ с 50% 

 Разработване на адаптирани към климата култури, с цел намаляване на про-менливите 
разходи с 5% (средносрочен план); 

 Адаптиране на стопанствата и съоръженията, с цел подобряване на благо-състоянието на 
животните и за генериране на 30% икономии от променливи разходи (средносрочен план); 

 Осигуряване на защитно покритие на почвената повърхност, подпомагане за 

 увеличение на доходите от земеделските стопанства с 10% (средносрочен план); 
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 Подобряване на поддръжката на структурата на почвата, увеличаване на добива с 15% 
(средносрочен план); 

 Поддръжка и подобряване на съществуващите местообитания на аква-културите, което 
ще доведе до 5% увеличение на добива от аквакултури (сред-носрочен план); 

 Създаване на национална база данни (онлайн платформа) за разпространение на 
информация за изменението на климата (краткосрочен план); 

  Създаване на официална платформа за аквакултури (краткосрочен план); 

  Развитие на научните изследвания за нови сортове култури, което да увеличи добивите 
от култури с 1,5% (средносрочен план); 

   Разработване на системи за информация за климата и ранно предупреждение, което да 
увеличи добивите с 10% (средносрочен план); 

 Актуализиране на законодателството в областта на рибарството във вътрешни водни 
басейни и в областта на аквакултурите, което ще създаде по-добра устойчивост на сектора към 
изменението на климата (краткосрочен план); 

 Изготвяне на Национална стратегия за развитие на селското стопанство, която да 
подкрепя конкурентоспособността, местното производство, устойчивото изпол-зване на 
ресурсите, устойчивостта към изменението на климата и генерирането на  увеличение от 0,5% 
на брутната добавена стойност в земеделския сектор (краткосрочен план); 

 Разработване на програми за застраховане и управление на риска, увеличаване на броя 
на земеделските производители, застраховани срещу загуби с 20% (средносрочен план). 
Заинтересовани страни 
         Заинтересованите страни от публичния сектор включват министерствата и техните 
органи, свързани със съответния сектор. Земеделските производители и рибарите, и техните 
браншови асоциации са друга група от важни участници, тъй като техният ангажимент е от 
съществено значение за успешното изпълнение на плана за действие. 
        Академичните среди и научноизследователските институти също играят важна роля, 
заедно с гражданското общество и местните и регионалните власти. 
 
9.2. Биоразнообразие и екосистеми. 
Въздействие от изменението на климата. 
      Биологичното разнообразие и екосистемите са особено уязвими по отношение на 
изменението на климата и демонстрират разнообразни потенциални въздействия, като 
например загуба на генетично разнообразие, нарушаване на жизнените цикли и фенологичните 
фази на видовете, влошаване на местообитанията и въздействие върху предоставянето на 
екосистемните услуги. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в области са следните: 
    1. Подобряване на управлението на екосистемите 

 Привеждане в съответствие на законодателството за стратегическо планиране и 
прилагане (разработване на нова стратегия за биологичното разнообразие и план за действие 
и на нова Стратегия за зелената инфраструктура, преглед на правните изис-квания, 
операционализиране на мониторинга на екосистемите и ОВОС/CEO). 

  Адаптиране на секторното законодателство към законодателството в областта на 
изменение на климата (преразглеждане на Закона за ограничаване на изменението на 
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климата и секторните стратегии/законодателство, адаптиране на регионалните/ местните 
стратегии за адаптация към измененията в законодателството/ стратегиите. 

 Свързване на статистическите данни за емисиите към нови екологични отчети 
(създаване на въглеродно екологично счетоводство, свързване на отчитането на въг-
леродните емисии и екологичното счетоводство) 

2.Подобряване на управлението на знанията 

 Отваряне и вторично използване на данните (създаване на оперативна 
съвместимост на екосистемните данни между властите / участниците, отваряне на данните 
за обществено ползване) 

 Подобряване на комуникацията и разбирането на екосистемните процеси 
(разработване на инструменти за информирано приоритизиране на научните изследвания и 
практическите действия, създаване на интердисциплинарни екипи и центрове за върхови 
постижения, насърчаване на конкурси за мултидисциплинарни научни изследвания) 

 Възстановяване, усъвършенстване и използване на местните знания за био-
разнообразието (събиране на народни обичаи и традиционни познания, внасяне на 
чуждестранни знания) 

 Максимално използване на гражданската наука (насърчаване на екосистемното 
мислене сред доброволците, споделяне на данни от доброволците) 

 Обучение за екосистемно мислене (провеждане на обучение на всички обра-
зователни нива, създаване на специализирани курсове за публичния сектор, развитие на 
умения за екосистемна комуникация и повишаване на осведомеността) 

3.Създаване на пространство за биологичното разнообразие и екосистемите 
      Възстановяване на пространството, заето от сивата инфраструктура, създаване на убежища 
и намаляване на фрагментацията (регионални / местни „червени линии“ за предотвратяване 
загубата на екосистеми, програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие) 
4.Увеличаване на устойчивостта намаляване на различни видове натиск 
       Намаляване на замърсяването, смущенията и свръхексплоатацията (оценка на носещия 
капацитет/поносимостта на жизненоважните екосистеми и производ-ствения капацитет на 
техните услуги, прилагане на самонаблюдение и използване на ОВОС за проследяване 
експлоатацията на екосистемите, смущенията и нивата на екосистемните услуги). 
5.Устойчиво използване на регулиращите и културни екосистемни услуги 
       Устойчиво използване на екосистемните услуги (използване на генетични ресурси за 
устойчивост, културни екосистемни услуги за отдих и образование, възстановяване на 
екосистемите, местно развитие и равен достъп до екосистемните услуги) 
Приоритетни действия 
      Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Разработване на нови стратегии за биологично разнообразие и зелени инфра-структури 
(краткосрочен план); 

 Преглед на законодателството, свързано със споменатите стратегии (крат-косрочен 
план); 

 Създаване на оперативна съвместимост на екосистемните данни между раз-личните 
власти/участниците (краткосрочен план); 

 Отваряне на данните за обществено ползване (краткосрочен до средносрочен 



 

стр 145 от 163
 

 план); 

 Насърчаване на конкурси за мултидисциплинарни научни изследвания (крат-косрочен 
план); 

 Събиране на народни обичаи и традиционни познания (краткосрочен план); 

 Възможност за споделяне на данни от доброволците (краткосрочен план); 

 Програми за обучение на всички образователни нива (краткосрочен план); 

 Регионални / местни „червени линии" за предотвратяване загубата на екосистемни 
услуги (краткосрочен до средносрочен план); 

 Регионални / местни програми за опазване и възстановяване на биологичното 

 разнообразие (краткосрочен до средносрочен план); 

 Оценка на носещия капацитет / поносимостта на жизненоважните екосистеми 

 (краткосрочен до средносрочен план); 

 Прилагане на самонаблюдение и използване на ОВОС за проследяване екс-плоатацията 
на екосистемите (краткосрочен до средносрочен план). 

Заинтересовани страни 
      Съответните министерства и техните органи, свързани с биологичното разнообразие и 
екосистемите имат важна роля. Академичните среди и науч-ноизследователските институти 
също ще бъдат ключови. Гражданското общество, местните власти и гражданите също са от 
значение. Частният сектор, с националните и местните си бизнес асоциации и компании, също 
има роля и е необходимо да стане по-активен. 
 
9.3.Енергетика. 
Въздействие от изменението на климата. 
      Анализът на уязвимостта на енергийния сектор спрямо изменението на климата прави 
разграничение между доставка на първична енергия (производство на въглища) и производство 
на електроенергия (ядрени и топлинни електроцентрали, възобновяема енергия, баланс между 
предлагане и търсене, пренос и разпре-деление, производство и разпределение на топлинна 
енергия). 
     Изменението на климата може да повлияе на енергийния сектор по много начини. То може 
да причини щети на инфраструктурата и оборудването, да доведе до пони-жаване на качеството 
на въглищата, да увеличи риска от топлинен стрес за работни-ците, които работят на открито, 
да намали ефективността на електроцентралите, да намали наличността на вода за охлаждане, 
да създаде несигурност по отношение на производството на електроенергия, да понижи 
ефективността на производството на слънчева и вятърна енергия, да предизвика промени в 
потреблението на енергия и да намали нуждата от отопление. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
      1. Изграждане на институционален капацитет, познания и използване на данни 

 Изграждане на институционален капацитет и мрежи за знания (преглед на нивото 
на осведоменост относно изменението на климата в енергийния сектор; провеждане на 
обучение в сектора) 

 Интерпретиране на мониторингови, прогнозни и метеорологични данни с цел из-
ползването им в сектора (среща с НИМХ-БАН за определяне на нуждите от клима-тични 



 

стр 146 от 163
 

услуги; гарантиране, че НИМХ-БАН разполага с необходимите ресурси за пре-доставяне 
на данните) 

     2. Интегриране на изменението на климата в политиките, плановете и фи-нансовите 
механизми на енергийния сектор 

 Интегриране на съображенията за изменението на климата в политиките и пла-новете в 
енергийния сектор (включване на устойчивостта към изменението на кли-мата в стратегиите, 
плановете, стандартите, политиките, нормите за проектиране, ин-вестициите, прогнозите за 
потреблението на енергия,  управлението на инфраструк-турата) 

 Разработване на финансови механизми за изграждане на устойчивост (раз-глеждане на 
съществуващите механизми за финансова защита в други страни и потенциалното им прилагане 
в България) 
3.Внедряване на устойчивостта към климата в проектирането и строителството 

 Внедряване на устойчивостта към изменението на климата в проектирането и 
строителството на електроцентрали и мини (внедряване на устойчиво към изме-нението на 
климата управление на водните ресурси/ експлоатацията на големите водно-електрически 
централи, разглеждане на разходите и ползите от включването на устойчивостта към климата в 
проектирането на нови електроцентрали) 

 Внедряване на устойчиво към изменението на климата проектиране и строителство на 
инфраструктура за пренос и разпределение (разработване на карти на зоните в климатичен 
риск, продължаващ мониторинг на причините за прекъсванията в системата за пренос и 
разпределение, класифициране на метеорологичните причини, анализ на разходите и ползите 
от разширяване на подземната разпределителна система) 
4. Укрепване устойчивостта на енергийните доставки 

 Диверсификация на доставките с цел повишаване на цялостната устойчивост на 
енергийната система (продължаване развитието на регионалните връзки и търговия с 
електроенергия, подобряване на системите за централно отопление, разноо-бразяване на 
доставките, финансово подпомагане на газификацията на дома-кинствата) 

 Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и промишлените системи 
(стимулиране на доставчиците на енергия да станат компании за енергийни услуги, 
подпомагане на разработването на методики за оценка на енергийните спестявания, 
стимулиране на мерки за икономия на енергия, хармонизиране на регулацията на цените с 
политиката за подобряване на енергийната ефективност, повишаване на осведомеността на 
търговците на енергия по отношение на Закона за енергийната ефективност, изследване на 
връзките между водната ефективност и енергийната ефективност) 

Приоритетни действия 
      Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да 

бъдат предприети в краткосрочен план: 
 Провеждане на обучение за енергийния сектор относно устойчивостта към из-менението 

на климата; 
 Заедно с НИМХ-БАН - определяне на нуждите от климатични услуги и цен-трализирано 

споразумение за тяхното предоставяне; 
 Съставяне на инвентаризация на стратегиите, политиките, плановете, стандартите, 

избора на площадки, нормите за проектиране на енергийна инфраструктура, с идентифициране 
на необходимостта от включване на съображенията за устойчивост към изменението на 
климата; 
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 Гарантиране, че елементите от НСАИК, които се отнасят до енергията, са включени в 
плана „Климат - Енергетика"; 

 Гарантиране, че устойчивостта към изменението на климата е интегрирана в новата 
Енергийна стратегия;  

 Гарантиране, че устойчивостта към изменението на климата е включена в ре-шенията, 
свързани с управлението на водните ресурси и на големите водно-електрически централи; 

 Разработване на карти на зоните в климатичен риск във връзка с ин-фраструктурата за 
пренос и разпределение; 

 Продължаване на мониторинга на причините за прекъсванията в системата за 

 пренос и разпределение и класифициране на причините, свързани с климата/ метео-
рологичните условия. 
Заинтересовани страни 
      Заинтересованите страни от обществения сектор включват съответното министерство 
инеговите органи, както и държавния регулатор. Водоснабдителните и 
енергоразпределителните дружества, както държавни, така и частни, също са в началото на 
списъка със заинтересовани страни. Специално внимание следва да се обърне на потребителите, 
техните асоциации, както и на научноизследователските институти, свързани с енергийния 
сектор. И на последно място, но не по значение - гражданското общество и местните органи 
също имат своята роля. 
 
9.4.Гори. 
Въздействие от изменението на климата. 
      България е богата на гори, но изменението на климата е потенциален двигател на 
значителни промени. Основна уязвимост представляват специфични за различните видове 
физиологични реакции. Някои видове дори биха могли да нямат адап-тивност, за да се справят 
с новите климатични условия. Други уязвимости включват несигурност по отношение на 
взаимодействието между видовете, фактът, че големи площи с иглолистни насаждения са на 
твърде ниска надморска височина. Изменението на климата може да доведе и до повишена 
вероятност за възникване на големи пожари и други смущения, както и да създаде по-
благоприятни условия за инвазивни видове. 
     Предизвикателство представляват и дървата за огрев като преобладаващ продукт от дървен 
материал. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в трите стратегически области са следните: 

1. Подобряване повишаване на осведомеността 
 Изграждане на капацитет за научни изследвания, образование и раз-пространение на 

резултатите (създаване на орган за координация на научно-изследователската и развойна 
дейност за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, разработване на 
научноизследователска програма за под-помагане адаптацията на горите, създаване на 
Национална служба за консултации в горския сектор, изграждане на капацитет в обществени и 
частни структури и в академичните среди в горския сектор); 

 Разработване на научни изследвания в подкрепа на адаптацията (моделиране на 
потенциалното поведение на дървесните видове, продължаване на изследванията на генофонда 
и генотипната изменчивост и пригодността към различни климатични условия на силно 
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уязвими видове дървета, разработване на модели на риска, например от ветровали, пожари, 
увреждане от насекоми и болести; изследвания, анализи и оценка на микро и макроравнище на 
данните от мониторинга на горските екосистеми; оценка на ефекта от промяната на дървесните 
ресурси; изследване на употребите на дървесина с цел насърчаване на използването й за 
продукти с по-висока добавена стойност). 
2. Подобряване и защита на горските ресурси 

 Възстановяване на силно увредени горски територии и подобряване на защитните 
функции на гората по отношение на водите и почвите, поддържане на съществуващите и 
създаване на нови полезащитни горски пояси в земеделски земи, създаване на горски 
коридори, свързващи изолирани гори в равнините, създаване на плантации с кратка ротация 
за производство на биомаса, оценка на нормативната уредба и на механизмите за парични 
помощи за използване на земеделски земи за горско стопанско производство) 

 Поддържане на биоразнообразието, генетичното разнообразие и устой-чивостта на 
горите (увеличаване на видовото, генетичното и структурното разнообразие и ограничаване 
на пространственото събиране на насаждения с опростена структура, запазване на места с 
голямо биоразнообразие [„стари гори"]; 

 Идентифициране на редки видове със сериозен риск от изчезване и защита на текущото 
им състояние, планиране на тяхното възобновяване и потенциална ми-грация;  

 Ограничаване на потенциала за навлизане на инвазивни видове; 

 Участие в Европейската информационна система за горските генетични ресурси) 

 Подобряване управлението на горските ресурси ( изграждане на национална 

 система за ранно откриване и превенция на горски пожари, изграждане на Нацио-нална 
система за дългосрочен мониторинг на природните нарушения, изпълнение на национална 
инвентаризация на горите, интегриране на съществуващи и нови ин-формационни системи в 
Националната информационна система за горските ресурси). 

3. Подобряване на потенциала за устойчиво използване на горските ресурси 
 Подобряване на потенциала за дълготрайно използване на продукти от дървесина с по-

висока стойност (преглед и разширяване на строителните стандарти с цел подобряване на 
позицията на дървесината като строителен материал, създаване на организация за маркетинг на 
дървесни продукти, създаване на технически на-ръчник за конструктивни елементи от 
дървесина с цел улесняване на употребата й, популяризиране на нови технически 
спецификации от дървен материал,  както и пилотни проекти в общината. 

 Подобряване на потенциала за устойчиво и екологосъобразно използване на дървесната 
биомаса за производство на енергия (създаване на програма за насърчаване инсталирането на 
съвременни системи за производство на енергия и топлина, разработване на стратегия за 
горската биомаса). 
Приоритетни действия 
     Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен план: 

 Създаване на орган за координация на научноизследователската и развойна дейност за 
смекчаване на въздействието на изменението на климата и за адаптиране към него; 

 Иницииране и изпълнение на научноизследователска програма за подпомагане на 
адаптирането на горите към изменението на климата; 
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 Пространствено-обвързани природни нарушения, напр. увреждане от насе-коми и 
моделиране дървесните условия; 

 Разработване на модели за риска от ветровали, пожари, болести; 

 Насърчаване на лесовъдски системи, които увеличават видовото, генетичното и 
структурното разнообразие и ограничават пространственото събиране на насаждения с 
опростена структура; 

 Изграждане на национална система за ранно откриване, реакция и превенция на горски 
пожари и други природни бедствия; 

 Изграждане на национална система за дългосрочен мониторинг на природните 
нарушения; 

 Изпълнение на национална инвентаризация на горите. 
Заинтересовани страни 
         Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерствата и техните 
органи, които имат отговорности по отношение на горския сектор.  
         Заинтересованите страни от частния сектор са горските предприятия и дър-
вообработващата промишленост. Собствениците на земя също са важни участници, а научно-
изследователските институти, свързани със сектора, неправителствените организации и 
местните власти също играят важна роля 
 
9.5.Човешко здраве. 
Въздействие от изменението на климата. 
        Изменението на климата влияе върху човешкото здраве чрез температурите и влажността 
(сърдечно-съдови заболявания, удари, трансмисивна заболеваемост, ин-фекции, респираторни 
заболявания, алергии), екстремните метеорологични явления и пожарите (смъртност, болести, 
свързани с водите и храните, посттравматично стресово разстройство) и промяната във 
валежите (бактериални инфекции и диария). 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в трите стратегически области са следните: 
1. Подобряване на управлението за адаптация 

 Укрепване на политическата, правната и институционалната рамка (раз-работване на 
национална стратегия и план за действие за изменението на климата и човешкото здраве; 
преразглеждане на съществуващите планове/програми за контрол на заболяванията; преглед и 
актуализиране на законодателството, стандар-тите, нормите, плановете и политиките) 

 Изграждане на административен, инфраструктурен, комуникационен, финан-сов и 
технически капацитет (създаване на работна група за комуникация и коо-рдинация по 
въпросите на изменението на климата и човешкото здраве; преглед и приоритизиране на 
нуждите от инфраструктура и технологично оборудване, свързани с изменението на климата; 
партньорство и сътрудничество: разработване на на-ръчник за ролите и отговорностите на 
заинтересованите страни; осигуряване на здравно представителство в процесите, свързани с 
изменението на климата на всич-ки нива; разработване, актуализиране и разпространение на 
каталог на добрите здравни практики; създаване на национален фонд за изменението на климата 
и човешкото здраве) 

 Изграждане на професионален капацитет (провеждане на тематични семинари и 
обучение за професионалисти; серия от тематични информационни материали за здравни 
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специалисти; включване на изменението на климата и въздействието върху човешкото здраве в 
професионалните образователни програми на всички нива; разработване, прилагане и 
актуализиране на стандартите за медицинско лечение, свързано с изменението на климата). 
2.Изграждане на база от знания и осведоменост 

 Развиване на общественото образование и осведоменост относно адаптацията 
(въвеждане на изменението на климата и човешкото здраве в учебните планове; провеждане на 
мултимедийна кампания; разработване, публикуване и разпростра-нение на кодекс за лично 
поведение на гражданите при опасни явления, свързани с изменението на климата) 

 Разработване на мониторинг, събиране на данни и ранно предупреж-дение(изграждане 
на национална система за мониторинг на изменението на климата и човешкото здраве; спазване 
на процес на прецизен оперативен мониторинг; раз-работване / актуализиране на националната 
база данни за изменението наклимата и човешкото здраве; разработване и въвеждане на 
национална система за здраве) 

 Разработване на база от знания и научни изследвания (подобряване на науч-ните 
познания относно изменението на климата и човешкото здраве - оценка на уяз-вимостта на 
здравето, карти на уязвимостта) 
3. Адаптиране на външната среда с цел намаляване на въздействието на изменението климата 
върху здравето 

 Адаптиране на изградената и естествена среда за намаляване на въздействието на 
изменението на климата върху здравето (разработване на кон-цепция и насоки за 
приспособяване на обществената среда към изменението на климата; разработване/прилагане 
на система от стимули за използване на устойчиви на атмосферните влияния конструкции, 
материали, инструменти; изграждане/ поддръжка на обществени места със защитна 
архитектура и ландшафтен дизайн срещу екстремни метеорологични явления; 
разработване/актуализиране на наръч-ника за местата в природата, уязвими към изменението 
на климата). 

 Изграждане на социално-икономически капацитет (разработване на програма за 
профилактичен контрол на здравния статус и осигуряване на съответно лечение; 
разработване/актуализиране на регистъра на социалните групи, уязвими към изме-нението на 
климата и разработване на програма за работа с тези групи; подготовка на убежища/съоръжения 
за защита от екстремни метеорологични явления на хора от уязвими групи). 
Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен план: 

 Разработване на национална стратегия и план за действие за изменението на климата и 
човешкото здраве; 

 Преглед и актуализиране на законодателството, разпоредбите, стандартите, нормите, 
плановете, политиките и други документи, които имат отношение към изменението на климата 
и човешкото здраве; 

 Създаване на междудисциплинарна работна група за вертикална и хоризонтална 
комуникация и координация по въпросите на изменението на климата и човешкото здраве; 

 Преглед на нуждите на инфраструктурата и технологичното оборудване, свързани с 
изменението на климата в здравния сектор и разработване на препоръки за приоритетни 
подобрения; 



 

стр 151 от 163
 

 Създаване на национален фонд за изменението на климата и човешкото здра-ве, който 
да оказва съдействие при: (а) лечението на заболявания, причинени от из-менението на климата;  
(б) укрепване на научните изследвания и (в) подобряване на инфраструктурата в здравния 
сектор, свързана с изменението на климата; 

 Разработване на тематични информационни материали за изменението на климата за 
здравни специалисти и заинтересовани страни; 

 Разработване, прилагане и актуализиране на стандарти за медицинско лечение, свързано 
с последствията от изменението на климата; 

 Провеждане на мултимедийна кампания за изменението на климата и човешкото здраве; 

 Разработване на национална система за ранно предупреждение за ефекта от изменението 
на климата върху здравето; 

 Подобряване на научните познания за изменението на климата и човешкото здраве. 
Заинтересовани страни 
        Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерствата и техните 
органи, както и Националната здравноосигурителна каса. Професионалните медицински 
сдружения и научно-изследователските институти, свързани със сектора, също са много важни. 
Водещата неправителствена организация на Червения кръст също се превръща във важен 
участник, както и местните власти. 
9.6.Туризъм. 
Въздействие от изменението на климата. 
         Поради своя териториално концентриран, зависим от времето и изключително сезонен 
характер, туризмът в България е уязвим по отношение на изменението на климата. 
         Уязвимостта се състои от краткосрочни и дългосрочни заплахи, въпреки че по-високите  
температури по-рано и по-късно през годината могат да направят междин-ните сезони по-
привлекателни. 
         Основните рискове, свързани с изменението на климата, включват по-малък брой туристи, 
по-кратък зимен сезон, по-кратък среден престой, здравословни про-блеми за туристите, по-
лоши условия за отдих на открито, увреждане на турис-тическата инфраструктура и 
суперструктура, затруднен достъп до туристическите дестинации и недостиг на вода. 
         Възможностите, които биха могли да възникнат от изменението на климата включват по-
дълъг летен сезон и междинни сезони, развитие на нови туристически продукти, привличане на 
нови пазари и по-малка нужда от отопление през зимния сезон и междинните сезони. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
      По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
      1.Включване на адаптацията към изменението на климата в разработването на 
политиките и правната рамка 

 Разработване на секторна политика по отношение на изменението на климата 
(разработване на национална стратегия за адаптация и план за действие за туризма) 

 Създаване на всеобхватна правна рамка, управление на риска и стимули (подобряване на 
правната рамка по отношение на адаптацията към изменението на климата в сектора, 
разработване на програми за застраховане и управление на риска, създаване на 
междусекторни политики, създаване на механизми за икономически стимули за прилагане 
на възможностите за адаптация) 



 

стр 152 от 163
 

      2.Подобряване на осведомеността и базата от знания за адаптация към изменението на 
климата 

 Повишаване на осведомеността, относно изменението на климата и въздействието му 
върху сектора (разработване на национална база данни [онлайн портал] с информация за 
адаптацията към изменението на климата; ангажиране с по-широко разпространение на знания 
по отношение на адаптацията сред пред-приемачите; въвеждане на обучение в областта на 
изменението на климата в учеб-ните програми на училищата и университетите; разработване на 
видео материали; организиране на семинари за повишаване на осведомеността; разработване на 
туристически показатели, чувствителни към изменението на климата; разработване на 
показатели за изменението на климата, релевантни за туристическия сектор) 

 Укрепване на базата от знания в отрасъла (разработване, финансиране и осъществяване 
на проекти и програми за изследване на изменението на климата; събиране на данни в областта 
на туризма, свързани с изменението на климата; мониторинг и оценка; разпространение на 
разработените мерки за адаптация сред заинтересованите страни) 
      3. Изграждане на капацитет за адаптация 

 Регионална и подсекторна оценка на адаптивния капацитет (разработване на 
инструменти за оценка на адаптивния капацитет; провеждане на оценки на капа-цитета за 
адаптация) 

 Изграждане на капацитет (действия за обучение и разпространяване на знания; 
въвеждане на финансови стимули за изграждане на капацитет на заинтересованите страни; 
въвеждане на специални програми/курсове в колежите и университетите; подобряване на 
координацията, информираността и комуникацията между отговорните правителствени и 
обществени институции). 
      4. Разработване на конкретни действия за адаптация 

 Адаптиране на съществуващите туристически сектори (разработване и прилагане на 
мерки за адаптация за летния и зимния туризъм); 

 Разработване на иновации в областта на туризма и управлението (разработване на нови 
видове туризъм [продукти, дестинации]; идентифициране на нови туристи-чески 
сектори [сегментиране]; разработване и внедряване на нови маркетингови стратегии и 
подходи; разработване на нововъведения в управлението на ресурсите на подсекторно 
ниво [предприятие]). 

Приоритетни действия 
        Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да бъдат 
предприети в краткосрочен план: 

 Ангажиране с по-широко разпространение на знания по отношение на адап-тацията към 
изменението на климата, за да се достигне до местните предприемачи в областта на 
туризма; 

 Разработване на туристически показатели, чувствителни към изменението на климата; 

 Разработване на показатели за изменението на климата, релевантни за туристическия 
сектор; 

 Разработване на инструменти за оценка на адаптивния капацитет; 

 Разработване на обучение по изменение на климата. 
Заинтересовани страни 
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         Заинтересованите страни включват съответните министерства и техните органи, 
отговорни за политиките и регламентите в областта на туризма. Частният сектор с неговите 
асоциации и предприемачи също е ключов участник. И не на последно мяс-то, организациите 
за управление на туристическите райони и гражданското общество имат също своя дял. 
 
 
9.7.Транспорт. 
Въздействие от изменението на климата. 
        Основните видове транспорт, които ще бъдат повлияни от гледна точка на пре-доставянето 
на услуги, са пътния и железопътния транспорт, следвани от водния и въздушния транспорт. 
Очаква се най-значителното въздействие върху инфра-структурата да бъде причинено от 
наводненията и свлачищата поради по-високата честота на силни валежи. Други явления, които 
се очаква да засегнат сектора са виелиците, снеговалежите и екстремните горещини. 
        Очаква се метеорологичните събития, свързани с изменението на климата да окажат 
отрицателно въздействие върху всички участници в транспортния сектор, включително тези, 
които се занимават с управление на инфраструктура (влошаване на състоянието, щети, 
временно затваряне на участъци/възли от пътната инфра-структура), транспортните оператори 
(по-високи оперативни разходи и прекъсвания на дейностите), потребителите на пътната мрежа 
(забавяния, удължено време на пътуване, дискомфорт при пътуване) и крайните потребители и 
обществото като цяло (по-високи разходи за транспортна инфраструктура и транспортни 
дейности – например смущения в бизнеса, договорите, веригата на доставки). 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в двете стратегически области са следните: 
1. Изграждане на институционален капацитет и знания. 
Изграждане на институционален капацитет (възлагане на отговорности за адап-тиране към 
изменението на климата в правилниците и вътрешните правила на заин-тересованите страни; 
оценка на нуждите от обучение и провеждане на обучения; по-вишаване на осведомеността на 
обществото). 
Изграждане на база от знания (въвеждане / подобряване на практиките за събиране на данни, 
свързани с адаптацията към изменението на климата и посте-пенно изграждане на бази данни 
за специализирани проучвания; 
Извършване на специализирани изследвания за оценка на рисковете и уязвимостите от 
изменението на климата); 
2.Включване на съображенията за адаптация към изменението на климата в клю-човите 
процеси на планиране и вземане на решения,вт.ч.: 

 Преглед и усъвършенстване на процедурите за подготовка на проекти (разработване и 
прилагане на насоки за включване на въпроси, свързани с адап-тацията към изменението на 
климата в цикъла на управление на проектите); 

 Преглед и усъвършенстване на експлоатацията и поддръжката (разработване и 
прилагане на програми за укрепване на устойчивостта на пътните и железопътните мрежи към 
екстремни метеорологични явления); 

 Преразглеждане и актуализиране на нормите за проектиране (актуализиране на указанията 
за проектиране на водостоци и мостове по пътищата и железопътните линии; редовно 
актуализиране на нормите за проектиране на пътища и железопътни линии). 
Приоритетни действия 
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Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия: 
 Възлагане на отговорности за адаптация към изменението на климата в пра-вилниците и 

вътрешните правила на съответните заинтересовани страни по видове транспорт на база преглед 
и анализ на пропуските; 

 Оценка на нуждите от обучение и прилагане на програми за обучение; 
 Въвеждане и/или подобряване на практиките за събиране на данни, свързани с 

адаптацията към изменението на климата и постепенно изграждане на бази данни за 
специализирани проучвания; 

 Разработване на насоки за разглеждане на проблемите, свързани с адаптацията към 
изменението на климата в цикъла на управление на проекти; 

 Актуализиране на указанията за проектиране на водостоци и мостове по пътищата и 
железопътните линии. 
Заинтересовани страни 
       Заинтересованите страни от публичния сектор включват министерствата и техните органи, 
свързани със сектора. Частният сектор също играе важна роля, тъй като той предоставя услугите 
и извършва поддръжката на инфраструктурата.  
      От ключово значение са потребителите и обществото като цяло, а непра-вителствените 
асоциации в транспортния сектор следва да работят активно с пред-ставителите на 
гражданското общество за защита на потребителите, за изграждане на партньорства и за по-
вишаване на осведомеността. И не на последно място, местните  власти също ще играят важна 
роля. 
9.8.Градска среда. 
Въздействие от изменението на климата. 
       В градските райони очакваните въздействия от климатичните събития включват щети за 
сградите и градската инфраструктура, последици за здравето, застрашени основни услуги, вкл. 
доставка на храна и електричество, намалена достъпност на сре-дата и воден стрес, както и 
увеличен финансов натиск върху общините за поддръжка на инфраструктурата и съоръженията 
и персонала за спешна помощ. 
        Големите градове ще бъдат по-уязвими по отношение на екстремните ме-теорологични 
явления, тъй като техните централни градски части обикновено са с по-голяма плътност, 
интензивен трафик, с по-малко зелени и отворени пространства и със стара инфраструктура с 
ограничен капацитет. Уязвимите групи, вкл. хората, които живеят под прага на бедността, в 
лоши жилища, бездомните, възрастните и болните хора, ще бъдат засегнати в по-голяма степен. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
       По-подробно, действията в четирите стратегически области са следните: 
1.Укрепване на политиките и на правната рамка за включване на АИК 

 Включване на АИК в регионалното и градското развитие (организиране на дис-кусионен 
форум за политиката и стратегията за АИК; включване на АИК политиките за регионално и 
градско развитие чрез преразглеждане на Закона за устройство на територията и на новата 
Национална жилищна стратегия) 

 Преразглеждане и допълване на законодателството за транспониране на въпросите за 
АИК (включване на АИК в законодателството, свързано регионалното и пространствено 
планиране; преразглеждане на инструменти като Националната кон-цепция за пространствено 
развитие, схемите и плановете за териториално развитие и ПУП) 
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 Прилагане на нови Еврокодове и технически норми в планирането, проек-тирането, 
строителните технологии и материали качеството чрез сертифициране за устойчиво 
строителство; стимулиране на творческия градски дизайн; насърчаване на зелени, 
интелигентни и иновативно планиране, проектиране и сертифициране на градове, сгради и 
технологии) 
2.Изграждане на капацитет за адаптация 

 Развитие на устойчиви институции, способни да осигуряват политика за АИК на всички 
равнища (организиране на хоризонтална координация между съответните органи; вертикална 
и хоризонтална координация между министерствата, свързани с АИК на градската среда и 
управлението на риска от бедствия; 

 Подобряване на сътрудничеството между националните, регионалните и  местните 
власти;  

 Развиване на капацитет чрез преквалификация и допълнителна експертна зае-тост; 
предоставяне на насоки и методическа подкрепа на общините за разработване на местни 
стратегии за АИК) 

 Развитие на институционалния, експертния и административния капацитет (изграждане 
на капацитет за управление на риска от бедствия и за реагиране при из-вънредни ситуации, 
осигуряване на модерно оборудване и финансова подкрепа; предоставяне на подходяща и 
актуализирана информация; осведоменост, анга-жираност, познания и създаване на култура на 
АИК в обществото) 
3. Разработване на финансови и социални политики и на политики за управление 
на риска 

 Промяна на финансовите, социалните и застрахователните политики (преразглеждане на 
финансовите инструменти и проектиране на нови;  

 Изследване на потенциала на фондовете на ЕС за АИК; планиране на държавния бюджет 
и финансова подкрепа за общините;  

 Преразглеждане на съществуващия фонд за управление на риска от бедствия с цел по-
добра социална защита; 

 Разширяване на мерките за финансово приобщаване чрез адаптивни предпазни мрежи, 
резервни фондове за бедните и за най-необлагодетелстваните). 
4. Подобряване на управлението на знанията, научните изследвания, образованието и 
комуникацията между заинтересованите страни 

      Информация - гарантиране на институционално регулиран обмен на информация  

 и данни съгласно задълженията по директивата на ЕС INSPIRE (създаване на общи 
стандарти за типа, структурата, обхвата и формата на метаданните и данните, хармо-низирани 
с ЕС на ниво град; обмен на информация със страни от ЕС и международни институции; 
осигуряване на свободен достъп до данните) 

      Научни изследвания - осигуряване на обща дългосрочна визия и цели в из-следванията 
за АИК на градската среда чрез изменение на Националната стратегия за развитие на научните 
изследвания (определяне на приоритетните научни теми; подкрепа на иновациите в 
строителството, технологиите и услугите чрез проучвания, финансирани от строителния 
бизнес) 

      Образование - „обучение на обучаващи" (организиране на образование и обучение на 
всички нива - от политиците до обществеността; създаване на съвместни мулти-дисциплинарни 
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курсове за проектанти, [ландшафтни] архитекти, инженери, еколози, икономисти и др.; 
организиране на тематични докторски дисертации; разработване на платформа за отворено 
обучение за АИК) 

      Партньорство - работа в партньорство и споделяне на знания (насърчаване на 
партньорствата, изграждане на мрежи и сътрудничество между различните въз-растови, 
полови, етнически, професионални и социални групи; организиране на социална мрежа за 
подкрепа на уязвимите групи; осъществяване на публично-частни партньорства в под-крепа на 
управлението на риска от бедствия и Единната национална система за защита на гражданите; 
работа с медиите за популяризиране на системата за АИК) 
Приоритетни действия 

 Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да 
бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план: 

 Организиране на дискусионен форум за постигане на съгласие за обща визия и общо 
разбиране по отношение на политиките и стратегията за АИК за градската среда (краткосрочен 
план); 

 Включване на АИК в политиките за регионално и градско развитие (краткосрочен план); 

 Включване на АИК в новата Национална жилищна стратегия (средносроченплан); 

 Изграждане на способности за управление на риска от бедствия и реагиране при 
извънредни ситуации и осигуряване на достатъчно и модерно оборудване и финансова 
подкрепа (краткосрочен план); 

 Създаване на общи стандарти за типа, структурата, обхвата и формата на метаданните и 
данните, хармонизирани с ЕС на ниво град (краткосрочен план); 

 Определяне на приоритетните научни теми, свързани с града, откритите и зеле-ните 
пространства, сградите, инфраструктурата, строителните материали и чо-вешкото здраве и 
оценка на устойчивостта им (краткосрочен план); 

 Организиране на подходящо образование и обучение на всички нива – от поли-тиците 
до обществеността, въз основа на оценка на образователните потребности (краткосрочен план); 

 Насърчаване на партньорствата, изграждането на мрежи и сътрудничеството между 
различните възрастови, полови, етнически, професионални и социални групи, включително 
тези в неравностойно положение (краткосрочен план). 
Заинтересовани страни 
       Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерствата и техните 
органи, свързани със сектора. Секторните професионални съюзи и асо-циации, строителните и 
застрахователните компании и частните консултанти са други участници, които имат важна 
роля за успешното изпълнение на Плана за действие. 
Академичните среди и научно-изследователските институти също играят основна роля, 
заедно с гражданското общество и местните и регионалните власти и техните органи. 
Води. 
Въздействие от изменението на климата. 
     Очаква се изменението на климата да окаже значително въздействие върху хи-дрологията на 
реките в България, като прогнозите са за спад с около 10 процента за следващите 30 години. 
Възможно е да настъпят значителни промени в сезонното разпределение на оттока на реките, с 
увеличение през зимата и пролетта и спад през лятото и есента. 
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     Рисковете и уязвимостта, свързани с водите, включват опасност от наводнения и суша. 
Рисковете от наводнения засягат цялата страна, докато рисковете от засушаване застрашават 
районите с прогнозиран недостиг на вода. Районите, които използват подпочвени води, са с по-
нисък риск. Вероятни са по-високи рискове в районите, които използват повърхностни води и 
имат значителни туристически дейности. 
     Основните уязвимости по отношение на изменението на климата са системите за 
производство на водноелектрическите централи, водните услуги (водоснабдяване, канализация 
и мелиорация), състоянието и готовността на водната инфраструктура, както и готовността на 
операторите и населението, поради липса на предишен опит с наводнения и засушаване. 
Рисковете за инфраструктурата и услугите произтичат от щети, неправилна експлоатация и 
нискокачествени илинедостатъчни услуги. 
    Биологичното разнообразие е изложено на риск в резултат от наводненията и засу-
шаванията. 
Стратегически и оперативни цели и дейности 
По-подробно, действията в трите стратегически области са следните: 
1. Подобряване на управлението за адаптация 

 Адаптиране на правната рамка с оглед превръщането й в инструмент за справяне с 
въздействието от изменението на климата; изясняване на ролите и отговорностите за адаптация 
към изменението на климата; синхронизиране на периодите на пла-ниране  между генералните 
ВиК планове и плановете за управление на речните ба-сейни и на  риска от наводнения [ПУРБ 
и ПУРН];  

 Въвеждане на икономически стимули за промяна на поведението. 
2. Укрепване на базата от знания и осведомеността. 

 Максимално използване на научноизследователски и образователни институции 
(осигуряване на средства за изследвания в областта на адаптацията към изменението на климата 
и прилагане на иновации в областта; осигуряване на научно-изсле-дователска подкрепа за 
Басейновите дирекции чрез рамкови споразумения не-достатъчни услуги. Биологичното 
разнообразие е изложено на риск в резултат от наводненията и засушаванията. 

 Подобряване на осведомеността, образованието и обучението (подготовка и раз-
пространение на брошури и видео материали, свързани с адаптацията към изменението на 
климата; включване на адаптацията към изменението на климата в учебните програми за 
начално и средно образование; подготовка и провеждане на обучения за държавната 
администрация и ВиК операторите). 

 Подобряване на мониторинга и гъвкавостта (разширяване и надграждане на мре-жите за 
мониторинг на валежите, водните ресурси и използването на водите, свързани с изменението 
на климата; създаване на динамична, обществено достъпна  ГИС база данни) 
3. Подобряване на управлението за адаптация на водната инфраструктура 

 Адаптиране на проектирането и строителството (преглед и актуализиране на нормите за 
проектиране и строителство); 

 Адаптиране на експлоатацията (разработване на методика и оценка на адаптивния 
капацитет на значими обекти от водната инфраструктура, включване на мерки за адаптация към 
изменението на климата в експлоатационните планове на инфраструктурата); 
Приоритетни действия 
Планът за действие идентифицира следните приоритетни действия, които следва да 
Бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план: 
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 Изясняване на ролите и отговорностите по отношение на адаптацията към изме-нението 
на климата (краткосрочен план); 

 Подготовка и разпространение на брошури и видео за адаптация към изменението на 
климата (краткосрочен план); 

 Разширяване и надграждане на мрежите за мониторинг на валежите, водните ресурси и 
използването на водите, свързани с адаптацията към изменението на климата (средносрочен 
план); 

 Създаване на динамична, обществено достъпна ГИС база данни (средносрочен план); 
 Преглед и актуализиране на нормите за проектиране и строителство (краткосрочен 

план). 
Заинтересовани страни 
      Заинтересованите страни от обществения сектор включват министерства и техните органи, 
свързани със сектора, както и басейновите дирекции. Държавният регулатор също е важна 
заинтересована страна. Академичните среди и научно-изследователските институти играят 
основна роля, заедно с гражданското общество и местните и регионалните власти и техните 
органи. 
      Изготвянето на ПИРО е съобразено с програмите от мерки в плановете за управление на 
речните басейни и с програмите от мерки в плановете за управление на риска от наводнения 
към басейновите дирекции, както и осигурява съгласуваност с всички други приложими 
планове и програми в областта на опазването на околната среда или адаптацията към 
изменението на климата, разработени на национално, областно или общинско ниво. 
      Ефектите от влиянието на изменението на климата, които се изразяват в покачване на 
температурите, намаляване на валежите, промяна в оттока на реките и в еко-системите и 
засушаване (от една страна), но и в проблеми, свързани с внезапни наводнения (от друга страна) 
е вече факт в определени райони на България, най-вече в долната част на басейна на р. Арда, 
р.Тунджа, р. Марица и р. Бяла. 
9.9.Анализ на възможните бедствия и мерките за тяхното предотвратяване. 
        Възможни бедствия на територията на община Стралджа могат да се отнесат до:. 

 от природни явления - земетресения, наводнения, суша, срутища, бурни ветрове, 
смерчови явления, прашни бури, горски и полски пожари, градушки, сне-гонавявания и 
обледявания, огнища на заразни болести и епидемии по хората, жи-вотните и растенията; 

 от аварии - в рисковите обекти, работещи с взривоопасни и пожароопасни материали, 
промишлени отровни вещества и токсични газове; 

 от инциденти и други извънредни обстоятелства – терористични действия, 
 катастрофи (космически, авиационни, железопътни, пътно-транспортни и от предна-

мерени действия), невзривени боеприпаси и др. 
     Мерки за намаляване последствията при наводнение. 

 Подобряване проводимоста на речните легла; 
 Стопанисване на речните легла в границите на урбанизираната територия; 
 Превантивен контрол за състоянието на защитните диги; 
 Основно и ежегодно почистване на коритата и бреговете  от дървета, храсти, битови и 

строителни отпадъци на реките, преминващи през територията на общината; 

 Отнемане на наносни отложение основно в зоната на мостовете; 

 Съблюдаване плана за управление на язовирите; 

 Превантивен контрол за спазване правилата за техническа експлоатация на 
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 хидротехническите съоръжения; 
 Подържане в техническа изправност на системите за сигурност на 
 хидротехническите съоръжения; 
 Поддържане на системи за ранно предупреждение на застрашеното население; 
 Обучение и практическа подготовка на Щабовете за координация и екипите от 
 Единната спасителна система за провеждане на НАВР при наводнение. 

       Мерки за намаляване последствията при масови горски и полски пожари: 
 Изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в обекти от 

критичната инфраструктура, горски фонд и обработваеми земеделски площи; 
 Провеждане на ДПК и предприемане на превантивни мерки за намаляване на 
 предпоставките за възникване на пожари; 
 Провежадане на мероприятия за обезопасяване на обектите, горски фонд и 
 обработваеми земеделски площи; 
 Създаване на условия за успешно пожарогасене 

      Мерки за защита на населението: 
 Информационна обезпеченост на територията на общината; 

 Провеждане на просветна и разяснителна дейност за естеството на заболява - 

 нето и свързаните с него рискове. 

 Налагане на забранителни и ограничителни мерки на огнището на болест, за 
обезпечаване на контрол върху движението в района, за затваряне на пазарите и 
предотвратяване на опити за нелегална търговия с животни; 

 Налагане на карантинни мерки в района на огнището и упражняване на контрол върху 
изпълнението им. 

 Унищожаване на заразените и контактни животни, а в случай, че се провежда 
превантивно клане участие и контрол при транспортирането на животни до определе-ната 
кланица и контрол при извършване на клането. 

 Мероприятията за ликвидиране на огнището и мероприятията в предпазната и 
надзорната зони. 
      Ресурсна обезпеченост: 
       Планираните мерки, дейности и проекти следва да бъдат съобразени с възможностите за 
финансиране – европейско, национално, регионално и общинско. 
 

ЧАСТ VII. 
10. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 
ПИРО  
 
       Съгласно Методически указания разписани от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за Планове за интегрирано развитие на общини 2021 - 
2027, час от съдържанието на ПИРО е системата за наблюдение и оценка на ПИРО, която е 
неразделна част от неговото изпълнение. 
  Органът, определен за наблюдение изпълнението на ПИРО, е Общинският съвет. Неговите 
отговорности включват осигуряване на необходимата информация за оценка,координация и 
разпределение на отговорностите между отделните структури от общинската администрация, 
изпълняващи ПИРО, както и поддържане на непрекъсната комуникация с централните и 
местните институции. Ако има промени в системата за наблюдение и оценка на плана, същите 
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следва да бъдат утвърдени от ОбС. 
Орган за управление по общинския план за развитие е Кметът на общината. От 
формулираните цели произлиза сложен комплекс от интервенции, надхвърлящи досегашните 
задължения и капацитет на общинската администрация. На база резултатите от изпълнението 
на конкретните проекти и мерки, включени с програмата за реализация на плана, следва да се 
оцени степента на изпълнение на целите и приоритетите на стратегическия документ. 
Изпълнението на заложените цели в плана се оценява чрез индикатори за въздействие, които 
имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 
устойчиво интегрирано местно развитие. 
Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по 
отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им 
могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана се използват два вида 
индикатори: з за продукт и за резултат а продукт и за резултат. Индикаторите за продукт се 
отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и/или 
мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите те се отнасят за предвидени или 
изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината. 
Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват  обективност  по  
отношение  на  оценките  и  изводите  за  конкретните постижения при реализацията на 
приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 
 Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на дикаторите за резултат отчитат 
изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на 
ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие 
за периода. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 
индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата степен в 
социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 
развитие за общото развитие на региона.Типа индикатор, който се прилага към съответен 
приоритет или цел зависи от конкретиката  на  формулираните  цели,  приоритети  и  мерки  
в  ПИРО.  Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на 
приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат - по отношение на целите. Въпреки това 
е възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и 
индикатор за резултат. Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на 
целите. С индикаторите за продукт се измерват и постигането на мерките, но не е 
задължително да  се  формулират  за  всяка  отделна  мярка,  дейност  или  проект  -  
включването  на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната ситуация. 
За проследяване на напредъка по гореописаните индикатори (т. V от настоящия план) със 
заповед на кмета на община Стралджа ще се създаде Работна/ Специализирана група, чиито 
отговорности ще включват: 

 преглед  на  постигнатия  напредък  на  заложените  в  плана  цели  през определен 
период; 

 анализиране на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите; 
 отразяване на настъпили предложения за промени, свързани с преразпределение на 

средствата по целите, мерките и дейностите, както и за самото постигане на целите или 
подобряване управлението на плана. 
Работната/ Специализираната група следва да отговаря и за отчитането на изпълнението на 
плана. Ежегодно групата ще изготвя годишен доклад, а в края на плановия период и 
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заключителен доклад, който Кметът внася в Общинския съвет. Съдържанието на докладите 
следва да включва информация, ако са настъпили промени в социално-икономическите 
условия и секторните политики за развитие на местно,регионално и национално ниво; 
степента на постигнатия напредък по изпълнението на целите, мерките и дейностите и 
източниците на финансиране; финансовото изпълнение на проектите и действията, 
предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при изпълнение на плана. 
Решенията на групата се формализират чрез протоколи, в които се определят конкретни 
задачи, срокове и отговорници по отделните решения. При необходимост от помощ в процеса 
на наблюдение на плана може да се създаде и Координационно звено, което да отговарят за 
изпълнението на отделните проекти, заложени  в  ПИРО,  като  изготвят  ежегодна  прогноза  
за  необходимите  общински средства за съфинансиране на проектите от ОПР, идентифицират 
потенциални партньори за реализация на ПЧП, инициират първоначалната подготовка на 
проектите до създаването на проектни екипи за всеки проект, включително чрез иницииране 
на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвяне на технически спецификации 
за изпълнение на дейности по проектите. 
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство 
участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 
наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 
неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. 
 

11. Заключение 
ПИРО е стратегически документ относно политиката за постигане на устойчиво интегрирано 
развитие на общината, докато програмата за неговата реализация има оперативен характер и 
конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за 
постигане целите на развитието. Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата 
на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната 
и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като 
оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ 
за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са мерките и 
проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, 
обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 
предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща една или комплекс от 
дейности, подлежащи на финансиране със собствени 
или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от различни оперативни 
програми или от други източници. Идентифицирани мерки, за чието изпълнение не винаги е 
необходим финансов ресурс. 
Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена на базата на 
прилагането на интегриран подход. 
 За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е идентифицирана   
най-подходящата   комбинация   от   ресурси   и   мерки   (проекти, 
инвестиции, политики), които са използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел 
или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в която  се  определя  
пакетът  от  мерки  и  проектни  идеи  за  реализация  на  целите  и 
приоритетите  за  развитие  на  общината  през  периода  2021-2027  г.,  съответните 



 

стр 162 от 163
 

финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на 
проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук - и на 
ПИРО. 
Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на 
действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите 
за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 
плана и постигане целите и приоритетите за развитие. Описанието дава обосновка за 
идентифицираните мерки и за приноса им за решаването на основните проблеми и 
оползтворяване на местния потенциал, идентифицирани в аналитичната част на документа. 
Описанието на интегрирания подход в максимална степен отразява логиката на интервенциите  
- политически,  институционални,  организационни,  информационно  - 
комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие 
от изпълнението на ПИРО. Наличните ресурси и планираните интервенции са добре 
комбинирани и целенасочено използвани и имат конкретен фокус, така че водят до постигане 
на определената цел. 
Освен текстовата обосновка на мерките, те се представят в табличен вид - Приложение №1 : 
изброяват се конкретните мерки за реализацията на приоритетите на плана, отделните дейности 
към всяка мярка), административните структури, отговорни за управление изпълнението на 
мерките/дейностите, източниците на финансиране и сроковете за изпълнение. 
Мерките са приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални 
източници на финансиране. Включените в програмата за реализация мерки не са „пожелателни" 
или „потенциални", а представляват реално планирани дейности и поети ангажименти от страна 
на общината или партньорите. Оформянето на мерките е тясно обвързано с провеждането на 
предвидената комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи съгласно част 
III на документа. Мерките не се ограничават само до проекти или проектни идеи, а 
представляват или включват различни дейности (включително и политики) за реализация на 
приоритетите на плана. 
Индикативният списък на важни за общината проекти е изготвен по образец, приложен към 
Методически указания - Приложение № 1А. Списъкът с проекти, които 
са от по- голяма важност за развитието на общината и за постигане целите на плана е неразделна 
част от програмата за реализация. Тъй като проектите по своята същност представляват  мерки  
или  част  от  мерки  за  реализация  на  отделните  приоритети, 
 включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки фигурират и в Приложение №1 
. 
Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение №1А е 
общината съвместно с партньорите да са преценили, че съответният проект е от особена 
важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и 
съответният проект да има известна степен на проектна готовност. 
В тази връзка на етапа на изготвяне на ПИРО общината няма готовност с пълен списък съгласно 
Приложение №1А, но той ще бъде добавен на по-късен етап, при актуализация на 
програмата за реализация на плана. Включените в списъка проекти са тясно обвързани с 
ключовите приоритети за развитие, а в програмата за реализация е обоснован приносът им към 
тях. Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при 
спазване на принципа на партньорство чрез  съответните мерки     от     комуникационната     
стратегия,     описани     в     част     III    от     плана. 
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Индикативната финансова таблица - Приложение № 2, представлява обща оценка на 
необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка на 
поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното 
развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от 
общинската администрация. 
Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на 
идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В този смисъл 
индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на финансовите 
ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като 
безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери)  или друг вид публични и частни средства и 
разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за 
развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на ПИРО. 
Общата сума на посочените финансови ресурси, включително по отделните приоритети, е 
индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на 
изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво 
управление и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 
приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация с цел 
включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 
 
 
 
 


