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

 

ОТЧЕТ 
за 2019г.  

 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 2014г. – 2020г. И НЕРАЗДЕЛНАТА ЧАСТ ОТ НЕЯ 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014г. – 2020г. 

 

 

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

кметът на община Стралджа  разработи Общинска програма за опазване на околната 

среда 2014-2020г. /ОПООС/, която е приета от общински съвет – Стралджа, 

контролиращ изпълнението й. Неразделна част от тази програма е Програмата за 

управление на отпадъците на община Стралджа 2014-2020г. /ПУО/, разработена в 

изпълнение на чл. 52, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците /ЗУО/. 

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

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

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

резултатите и предприетите мерки за изпълнение на горепосочените планови 

документи. 

 

В стратегическата част на ОПООС са заложени главна и специфични 

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

решаване на съществуващите екологичните проблеми и за запазване на доброто 

състояние на околната среда в Община Стралджа. 

Главна стратегическа цел: 

Опазване и съхранение на природните ресурси за достигане качество на 

околната среда, недопускащо рискове за човешкото здраве. 

Специфични стратегически цели: 

 Поддържане на екологичното равновесие на територията на общината 

 Повишаване качеството на околната чрез инфраструктурно и организационно 

осигуряване 

 Подобряване административния капацитет за управление на околната среда и 

повишаване екологичната култура, информираност и активно участие на 

гражданите в решаване на екологичните проблеми 

 

Основните приоритети в ОПООС, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са: 

 

Приоритет 1: Опазване на биоразнообразието и зелената система на 

общината; ограничаване на последиците от антропогенни въздействия.  

 

През 2019г. за постигане изпълнението на приоритета бяха предприети действия, 

свързани със запазване и възстановяване на зелената система на общината и 
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мероприятия, насочени към намаляването на последствията от антропогенните 

въздействия. 

В сферата на поддържане качеството на зелената система, през годината бяха 

изпълнени три проекта финансирани от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда /ПУДООС/, Национална кампания „Чиста околна среда - 

2019г.“ в селата Войника, Недялско и Чарда. Като част от дейностите по проектите се 

изпълниха озеленителни мероприятия. Реализирането на тези проекти подобри облика 

на населените места и допринесе за създаване на по-добри условия за живот и отдих на 

жителите им.  

През отчетната година Община Стралджа се включи в инициативата на 

Фондация „77” „Когато станем 100 000 ще посадим гора”. На общината бяха 

предоставени 300 бр. фиданки червен дъб, 400 бр. обикновен явор и 200 бр. бяла 

акация. Част от дръвчетата бяха използвани за възстановяване на градско и парково 

озеленяване в гр. Стралджа и в няколко от останалите населени места от общината, а 

акациите – за попълване на ветрозащитните пояси, находящи се в землището на гр. 

Стралджа.   

За поддържане доброто състояние на зелената система и облика на населените 

места през 2019 г. са реализирани следните дейности: 

 Почистване на тревна и храстова растителност на територията на 

населените места в общината; 

 Премахване на опасни клони и дървета на терени общинска собственост; 

 Почистване на гробищни паркове в населените места. 

Едно от основните антропогенни въздействия върху околната среда е 

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

Подобряването на състоянието на уличната и пътната мрежа подпомага намаляване 

запрашеността на въздуха и по този начин благоприятства състоянието на този 

компонент на околната среда.  

През 2019г. като дейности в тази сфера могат да се отчетат основните ремонти 

на три улици в гр. Стралджа – ул. „Д. Благоев”, ул. „Стефан Караджа” и ул. „Иван 

Вазов”, ул. „Ал. Стамболийски”, с. Войника и ул. „Васил Коларов”, с. Лозенец с обща 

дължина 964м.  

Изпълнен е основен ремонт на общински Път JAM 3050 Саранско - Тамарино от 

км. 0+000 до км. 1+800.  

През 2019г. продължи изпълнението на двата проекта, финансирани от 

Държавен фонд „Земеделие“ - проект „Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа на територията на Община Стралджа“, касаещ рехабилитацията на четири улици 

в гр. Стралджа и по една улица в селата Лозенец, Каменец и Войника, с обща площ 

22 000 м
2
, и проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Стралджа“ с 

предмет рехабилитация на участъци от Път JAM1052 /І-7, Петолъчката-Ямбол/-

Зимница-Чарда-Джинот-JАМ2058; Път JAM2060 /JАМ1059, Стралджа-Атолово/-

Маленово и Път JAM2057/ІV-79325/ІІІ-707 Воденичане –Палаузово/ - Иречеково/ ІІІ-

7072/ с обща дължина над 13 км. Към края на предходната година част от дейностите 

по проектите бяха финализирани - приключи изпълнението на СМР на улиците в с. 

Каменец и с. Войника и на пътищата Зимница – Чарда и Стралджа – Маленово. 

В процес на изпълнение е и проектът „Реконструкция и рехабилитация на 

водопроводна мрежа в с. Зимница“, включващ и рехабилитация на десет улици в 

населеното място с обща дължина 6 км. Проектът също е финансиран от Държавен 

фонд „Земеделие“.  
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През 2019 г. общината кандидатства по Мярка 7.2 от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие /СВОМР/ на СНЦ "МИГ - Стралджа 2016г." с два проекта 

за рехабилитация на следните улици в населените места:  

- ул. „Дунав” в с. Воденичане о.т.12 до о.т.53; 

- ул. „Васил Коларов ” в с. Войника о.т. 124А  до  о.т 92; 

- ул. „Цар Симеон” в с. Джинот о.т. 21 до о.т. 4; 

- ул. „Хаджи Димитър” в с. Лозенец о.т.58 до о.т. 55; 

- ул. „Хр. Ботев” в с.  Люлин о.т. 112  до  о.т 114; 

- ул. „Георги Димитров” в с. Палаузово о.т. 96  до  о.т. 100; 

- ул. „Васил Левски” в с. Първенец о.т.33 до о.т.35; 

- ул. „Първи май” в с. Чарда о.т. 19  до  о.т 40; 

- ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Стралджа от о.т. 168 до о.т 218+60м 

- ул. „Цар Калоян” в гр. Стралджа от  о.т. 308  до  о.т 361 

- ул. „Шипка” в гр. Стралджа от о.т. 22  до  о.т 54 

- ул. „Христо Ботев“ в гр. Стралджа от о.т. 125+20м  до  о.т 124+25м 

- ул. „Москва” в гр. Стралджа от о.т. 309 до о.т. 355 

- ул. „Георги Станчев” в гр. Стралджа от о.т. 480 до о.т. 321; и от о.т.279 до 

о.т.282 

С изпълнението на проектите ще бъдат рехабилитирани общо 22 392 кв. м. 

улици. 

 

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

на антропогенни въздействия се очертава състоянието на повърхностните води и в 

частност периодичните замърсявания на р. Мочурица и притоците и. През 2019г. не са 

постъпвали сигнали и не са констатирани видими резултати от замърсявания.  

 

През 2019г. са издадени 2 бр. позволителни за ползване на лечебни растения. 

 

Приоритет 2: Намаляване интензитета и нивото на въздействие на 

климатичните промени. 

 

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

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

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

енергийно ефективни мерки в сградите, общинска собственост”. В изпълнение на тази 

дейност през 2019г. община Стралджа кандидатства по Мярка 7.2 от СВОМР на СНЦ 

"МИГ - Стралджа 2016г." с  проект „Ремонт на общински сгради в Община Стралджа, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност”. Проектното предложение, включва следните обекти: 

- „Ремонт сграда кметство с. Зимница, общ. Стралджа с цел подобряване 

енергийната ефективност”; 

- „Ремонт сграда кметство с. Маленово, общ. Стралджа с цел подобряване 

енергийната ефективност”; 

- „Ремонт сграда кметство с. Иречеково, общ. Стралджа с цел подобряване 

енергийната ефективност”. 

Реализирането на този проект ще допринесе за намаляване на въглеродните 

емисии от енергопроизводството и по този начин ще съдейства за намаляване 

интензитета на климатичните промени. 
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Адаптацията към последиците от климатичните промени включва всички 

дейности насочени към подготовка за справяне с неизбежните въздействия от тези 

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

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

използване на земите. През годината са предприети действия с цел превенция на 

наводнения – междуведомствена комисия, назначена със заповед на кмета, определи 

участъци, които е необходимо да бъдат прочистени от наноси и растителност. До края 

на годината бяха прочистени участъци от р. Господаревска, в регулацията на с. Люлин 

и дере в регулацията на с. Иречеково с което беше осигурена проводимостта им. През 

отчетния период е ремонтиран и отводнителен канал и водосток с. Лозенец. 

Друга дейност през годината, която може да се отчете като защита от вредното 

въздействие на водите е финализирането на два проекта на „Напоителни системи” ЕАД. 

Единият - „Корекция на р. Мочурица от пътя Зимница – Чарда срещу течението до с. 

Деветак”, касае участъка от реката, преминаващ през землищата на гр. Стралджа, с. 

Зимница, с. Чарда, с. Джинот, с. Воденичане, с. Палаузово и с. Маленово с дължина 

22 152 метра. Другият проект е „Корекция на р. Мараш на участък с дължина 6,400 км. 

при с. Лозенец от км. 12+600 до 19+000, землища на гр. Стралджа и с. Лозенец, общ. 

Стралджа, обл. Ямбол”. 

 

Приоритет 3: Изграждане на необходимата техническа инфраструктура за 

водоснабдяване  и пречистване на отпадъчните води. 

 

През 2019г. продължи изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация 

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

2014 - 2020г., който предвижда реконструкцията и рехабилитацията на цялата 

водопроводна мрежа на селото - 34 км., като през месец юли започна изпълнението на 

СМР. До края на годината бяха подменени 10 км. от водопроводната мрежа.  

Извършени са и строително-монтажни работи на участък от водопроводната 

мрежа на с. Иречеково с дължина 650 м. 

 

Приоритет 4:  Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда и човешкото здраве. 

 

До 15 ноември 2019г. организираното сметосъбиране и сметоизвозване се 

изпълняваше от „БКС – Христо Нанев” ЕООД, с което дружество имаше сключен 

договор от 2014г.  

От средата на месец ноември Община Стралджа започна сама да извършва 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Общината 

притежава издаден от РИОСВ – Стара Загора регистрационен документ № 13-РД-482-

00 от 05.11.2019г. за извършване на дейност по транспортиране /събиране и 

транспортиране/ на отпадъци. 

За техническото обезпечаване на дейността през годината бяха закупени два 

броя специализирани сметосъбиращи автомобила марка Ford Trucks 1833. Финансовите 

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

 

За събирането на битовите отпадъци  през 2019г. бяха осигурени както следва: 

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

- 1 049 бр. пластмасови кофи - 0,24 m
3
 ; 

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

употреба индивидуални кофи, както и оптимизиране на системата на организираното 

сметосъбиране и сметоизвозване. Закупени са 50 бр. нови метални контейнери тип 

„Бобър”, които ще бъдат използвани или за подмяна на амортизирани такива или ще 

бъдат разположени на места, където има необходимост от допълнителни съдове.   

 

Обслужването на съдовете за битови отпадъци, съгласно Заповед № З-759/ 

31.10.2018г. на Кмета на Община Стралджа, през 2019г. в гр. Стралджа и селата 

Зимница, Воденичане и Лозенец се извършваше два пъти месечно, а в останалите 

населени места 1,5 пъти месечно. 

 

Количеството генерирани от общинската система за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване и предадени за сепариране отпадъци през 2019г. е 

2766 тона. Средното количество генерирани отпадъци на жител за годината е 221 

кг./ж./г.  

 

Изпълнението на дейностите за предварително третиране /сепариране/ на битови 

отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци се извършва 

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

третират в сепариращата инсталацията, находяща се в землището на 

с.Хаджидимитрово, община Тунджа след което остатъчните неоползотворими 

отпадъци се депонират на регионалното депо. Оператор на депото, съгласно сключен 

договор е ДЗЗД „Регионално депо Ямбол”. 

 

За 2019г. количеството на постъпилите за депониране отпадъци е 1 736 тона, т.е. 

около една трета от формираните от община Стралджа отпадъци са оползотворени и е 

предотвратено депонирането им на депо. 

 

За извършване на дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Община Стралджа има сключен договор с Национална организация по оползотворяване 

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

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

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

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

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

страна на Община Стралджа за зелените контейнери. През 2019г. разделно събраните 

отпадъци от опаковки от системата са 14,56 тона, от които рециклируеми – 8,08 тона. 

 

През предходната година беше проведен следексплоатационен мониторинг на 

закритото и рекултивирано общинско депо Стралджа. За осигуряване финансовите 

средства за мониторинга бяха използвани натрупаните през годините отчисления по чл. 

60 от Закона за управление на отпадъците.  

 

През 2019г., както и през предходните години са извършвани почиствания на 

създадени нерегламентирани замърсявания на територията на общината.  

С цел недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им 

територии и предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за това 

места на територията на общината, през пролетта бяха извършени проверки от 

служители на администрацията във всички населени места, в които има реки или 

дерета. За почистване на констатираните замърсявания са издадени предписания. 
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Предписанията са изпълнени, с изключение на едно, за което е издаден акт за 

установяване на административно нарушение. 

 

Таксата за битови отпадъци на територията на община Стралджа за 2019г. беше 

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

 

Разходите, направени през 2019г. за управление на отпадъците са 616 488 лв. или 

222,88 лв. на тон отпадък. 

Приоритет 5: Повишаване на административния капацитет и 

информационната осигуреност      

   

 През 2019 г. се поддържаха актуални следните, създадени през предходни 

години, регистри: 

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

Стралджа 

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

обект - язовири публична общинска собственост 

- Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода 

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

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

дървета 

- Регистър на входираните в общината уведомления за инвестиционни 

предложения 

 

През годината бяха подготвяни и представяни в Националния статистически 

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

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

съществуващото състояние и за осъществяване на  ефективно планиране и контрол на 

дейностите в различните сфери на опазване на околната среда. 

 

 Приоритет 6: Участие на обществеността в решаването на проблемите на 

околната среда и повишаване на екологичната образованост на жителите  

 

 През изминалата година беше обявяван обществен достъп до информацията по 

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

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

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

обекти, съгласно Закона за водите.  

   

 И през 2019г. община Стралджа се включи в Националната кампания „Да 

изчистим България заедно“, като в кампанията взеха участие жители от почти всички 

населени места. Общински служители почистиха района от Заслона до х. „Люляк” в 

местността „Мараш”, землището на гр. Стралджа. 

 

 Община Стралджа се включи в инициативата на Фондация „77” „Гората.бг – 

100 000 садим гора”. В резултат на начинанието деца и ученици от 4 училища и 2 

детски градини от общината получиха образователни детски комплекти за засаждане на 

дървета. Засаждайки своето дърво и грижейки се за него всяко дете се учи на любов 

към природата и расте по-добро и по-отговорно към нея. След една до две години, 

кметът на общината ще определи място за засаждане на отгледаните дръвчета. 
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 В процеса на подготовка на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2020г., чрез 

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

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта на документа. 

 

 Обществеността изигра важна роля през годината и във връзка с 

предотвратяване възникването на нерегламентирани замърсявания - по подадени 

сигнали на граждани, общинските служители извършваха проверки, съставяха 

констативни протоколи и издаваха предписания и актове за установяване на 

административни нарушения, в резултат на които беше осъществяван контрол върху 

действията на недобросъвестни лица.  

 
 С изпълнените през годината конкретни дейности по определените приоритети, 

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

и да подобри качеството на живот на населението. 

 

Настоящата програма за опазване на околната среда в община Стралджа е 

отворен документ и подлежи на усъвършенстване, допълване и актуализиране. При 

настъпила промяна в приоритетите на общината, съществени изменения в 

съществуващите условия, промяна в нормативната уредба по опазване на околната 

среда, ще се подготви актуализация на програмата чрез мотивирано предложение до 

Общински съвет Стралджа. 

 

 

 

 
АТАНАС КИРОВ 

Кмет на Община Стралджа 

 

 


