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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 30)   19. 11. 2014 ã. 

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!Хубаво беше! Празнично! 
Усетиха го всички. По свой на-
чин и избор. И ако някой каже 
твърди противното, няма да е 
честен. 
Не е важно кой и как е рабо-

тил, за да се случи празникът. 
Важно е, че той докосна и мла-
дите, и старите, и българите, и 
ромите, и жените, и мъжете.. 
Гражданите на Стралджа и на 
общината. Нямаме друг избор 
освен да бъдем заедно, да жи-
веем и да празнуваме заедно, да 
понасяме тегобите на времето, 
да преодоляваме трудностите 
си, да споделяме успехите си, 
празниците и делниците си. 
Тези, които добре познават 

миналото на селището и района 
знаят много добре, че тук, на 
този кръстопът, винаги е имало 
многообразие, пъстрота, винаги 
се усеща и силен Марашки вятър 
и в пряк, и в преносен смисъл. 
Ако някой е по-претенциозен, 

Íå â „Àç”-úò, à â 
„Íèå”-òî å ñèëàòà!
Íå â „Àç”-úò, à â Íå â „Àç”-úò, à â 
„Íèå”-òî å ñèëàòà!„Íèå”-òî å ñèëàòà!

просто търси другаде своето 
място. Този, който остава, той е 
отговорен за бъдещето на Страл-
джа и района. Да живееш на това 
място, според някой, е спокойно, 
според други – проблемно. Едни 
се чувстват комфортно, други  
се страхуват. Някой се борят 
да променят действителността, 
други – просто бягат и от там 
дават съвети… Всеки е прав за 
себе си. Свят като цвят.
Но Стралджа е била, е и ще 

продължава да бъде. Такава, 
каквато си я направим. Трябва 
да си дадем сметка за едно – 
ако се мразим и делим, нищо 
не печелим. Толерантността, 
приемането на другия, уваже-
нието само ще ни помогнат да 
извървим по-лесно пътя си.
Не в „Аз”-ът , а  в „Ние”-то   

е силата! А „Ние”-то сме всички, 
без изключения.
Не ни е нужно да противопос-

тавяме отчаянието и надеждата. 
Да си спомним, че далеч във 
времето,  преди повече от сто го-
дини, патриарха на българската 
литература Иван Вазов определя 
страдалческто „ох” като  никому 

ненужно, защото е безполезно.  
„Каква полза от  песимизма и 
отчаянието?”, пита  той. „Де в 
света  те са дали поне един бла-
годетелен тласък на енергиите, 
де са подигнали мъжествата, де 
са окрилили с крилата на вярата 
и надеждата и на младостта  че-
ловешкия дух? О, добри хорица, 
погледнете по-внимателно нао-
коло си! Животът не е тъй тъмен, 
вижте процеса на обновление 
и на духовен подем, изпъкнали 

като пролетни листенца из раз-
валините на нашите надежди…” 
И съветва  дядо Вазов, заклей-
мява ни:„Недейте охка! Каква 
полза от милиони безполезни 
и безсмислени охкания? Дайте 
ни лучи, дайте ни надежда!” Е, 
ние в Стралджа си ги имаме тези 
лъчи, палим ги с малки житей-
ски, но така необходими победи. 
Затова се усещаме и силни хора. 
По Вазовски. 

Надя ЖЕЧЕВА

Ñëåäïðàçí
è÷íî

Ñëåäïðàçí
è÷íî

ÎÒ×ÅÒ 
ÇÀ  ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÎÁÙÈ-

ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ ÏÐÅÇ ÌÀÍÄÀÒ 
2011-2015Ã.
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ПРОДАВАМ
Апартамент 37 кв. м 

хол, кухня-бокс, тераса, баня и таолетна, южен, 
на 4/5 етаж, тухлен. 

Цена:12 000 лв 

ТЕЛЕФОН: 0885201157 , 0988831281 

Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ÎÒ×ÅÒ 
ÇÀ  ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ ÏÐÅÇ ÌÀÍÄÀÒ 2011-2015Ã.

/Òðåòàòà ãîäèíà îò óïðàâëåíèåòî ïðåç ìàíäàò 2011-2015 ã./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Измина третата 
от четирите години 
на мандат  2011 - 2015 
г. Единадесет години 
съм кмет на община 
Стралджа и живея с 
проблемите и тревогите 
на всеки гражданин, 
с потребностите на 
всяка институция и 
н е п р а в и т е л с т в е н а 
организация. Това изисквам 
и от ръководената от мен 
Общинска администрация. 
С тези 3 години навлизаме 
в последната година на 
мандата и се очаква в максимална степен при ограничените бюджетни средства да 
са постигнати голяма част от целите. 

Изтеклата година  бе твърде динамична година. Година, в която 
последователно и систематично изпълнявахме редица дейности от местно 
значение, които законът е предоставил в наша компетентност, в сферата на: 
общинското имущество,  финанси, данъци и такси, общинска администрация, 
устройството и развитието на територията на общината и на населените 
места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването 
и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и 
рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на 
културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха 
и туризма.

В същото време едногодишният период  бе време, в което отвъд функциите 
си на администратор, Община Стралджа бе катализатор на важни процеси, 
проводник на стратегически политики, възложител на обществени поръчки на 
немалка стойност  за инвестиции в публична инфраструктура.

При изпълнението на тези функции, никога не съм отстъпвал от основните 
принципи с които преди 11 години спечелих доверието на хората и поех кметския 
пост: 

• Открито управление и прозрачност на процесите; 
• Законосъобразност и целесъобразност; 
• Диалогичност и партньорство; 
• Финансова стабилност и дисциплина; 
• Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни 

резултати.

Оценявайки трите години на мандат 2011-2015 мога да отчета, че през 
цялото време упорито и последователно са реализирани голяма част от поетите 
ангажименти за  постигането на основните приоритети в управленската ми  
програма. 
 

1. НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА:
За съжаление и в този отчет трябва да отбележа, че той се развива се развива 

в условия на световна икономическа криза, което неминуемо се отразява както на 
обемите работа, финансите, междуфирмената задлъжнялост,така и върху наемането 
на работна ръка. 

Предвид характеристиката на общината селското стопанство е развито 
във всички населени места и има водеща функция по отношение на цялостното  
социално-икономическо развитие като отрасъл-източник на доходи в подържа част от 
промишлената функция на общината най-вече хранително – вкусовата.  Земеделието и 
преработвателната промишленост формират над 80% от създадената брутна добавена 
стойност и над 60% от заетостта във фирмения сектор.

Най - голямото богатство на общината си остава  обработваемата земя - 
432157 дка и горския фонд(общински,държавен и частен)  в размер на 89580 дка. 
Средно на глава от населението на общината се падат по 33.24 дка обработваема земя, 
което е значително над средното за страната,

С цел стимулиране и подпомагане дейността на сектор земеделие са 
предприети следните действия:
  продължава добрата практика на общинска администрация съвместно с 

Общински съвет за предоставяне за ползване на регистрираните, като земеделски 
производители животновъди от общината, около 15 000  дка.  пасища и мери. 
Тяхно задължение е да ги подържат  в добро екологично състояние. Ползата 
за наемателите - получават субсидии за единица площ. За 2014 г. за наетите 
общински пасища и мери  животновъдите са получили 457 хил.лв. субсидии, 

което е една солидна подкрепа на дейността им;
  През 2012, 2013 и 2014 г.  чрез търг са отдадени  под наем, част от захрастените 

пасища и мери с цел почистване и поддържане в добро земеделско и екологично 
състояние;

 Като мярка от Стратегията за управление на общинската собственост ежегодно 
се организират търгове за отдаване под наем на общински земеделски земи. В 
момента действат 128 договора и приходите от тях към 31.10.2014 г. възлизат на 
203 403 лв., или на 94.61% от плануваните. 

 с цел привличане на инвеститори, а така също и осигуряване на собствени приходи 
в общинския бюджет през 2014 г бе извършена продажба на земеделска земя 
в землището на с.Александрово, чрез търг, като постъпленията от продажба на 
земя общо,  възлизат на 554 277 лв., което съставлява  100.78% изпълнение. Тези 
постъпления бяха използвани за изкърпване на уличната мрежа в гр.Стралджа.

 През 2014 г. приключи дейността по изкупуване на земеделски земи от частни 
лица в землището на с.Воденичане с цел изграждането на пункт за зимно 
подържане към АМ „Тракия”. С реализацията на проекта ще се осигури още 
една възможност за пряк достъп до автомагистралата. Целта - повишаване 
инвеститорския интерес към гр.Стралджа и съседните населени места чрез 
осигуряване на удобна пътна инфраструктура.

 През 2014 год., със съдействието на  общинска служба „Земеделие” и кметовете 
и кметските наместници, продължи добрата практика за сключване на  
доброволни споразумения за ползването на земеделските масиви в землищата на 
селата Тамарино, Първенец, Саранско, Стралджа, Каменец, Леярово, Войника, 
Воденичане, Иречеково, Маленово, Атолово, Палаузово, Люлин, Правдино, 
Александрово и Джинот - общо в 16 землища. Нарастването спрямо 2013 е 
60%. Активната разяснителна кампания на Общината убеди земеделските 
производители, че този процес води до уедряване на обработваемите площи и 
предпазване от застъпвания при регистрацията по ИСАК. 

Общински горски територии:
Горските територии в общината се стопанисват и управляват съгласно 

изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове. Изграденото 
общинско звено ”Горско стопанство” състоящо се от един ръководител и двама 
служители горска охрана, съвместно с общинска администрация, работи активно 
за ефективното стопанисване и управление на горските територии. Дейността на 
звеното се изразява в: 

1. Инвентаризация на общинските горски територии съвместно с експерти от 
РДГ-Сливен, Лесозащитна станция гр.Варна и експерти от общинска администрация. 
Установено е съхнене на иглолистните култури-бор в Каменец и Войника. Изпълняват 
се  направените предписания - завишаване на процента на санитарната сеч на 50% с 
цел ограничаване на съхненето.

2. Изготвен  горскостопански план на общинските горски територии. Той 
регламентира дейностите в общинските горски територии за 10 годишен период.

3. През 2014 г. приходите от добитата дървесина /иглолистна и дърва за 
огрев/ възлизат на 264 576 лв., което съставлява изпълнението  на 137.80% от 
плана.  От добитите дърва за огрев са снабдени всички детски градини и училища, 
кметствата, сградата на  общинска администрация, Предприятието ”Озеленяване” и 
Центъра за обществена подкрепа. Осигурени са дърва за огрев на населението на 
селата:Каменец, Саранско, Тамарино, Поляна и Войника, на цена 40 лв. за куб.м. 

4. Защитени са 2 проекта по мярка 223: ”Първоначално залесяване на 
неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони. В процес на 
изпълнение са дейностите по залесяване на 158 дка в м.”Мараш” и  260 дка изоставени 
ниви в землището на Александрово,Недялско и Люлин.

Опазването на селскостопанското имущество винаги е стояло на 
вниманието на общинската администрация и общински съвет Стралджа.  Обективно 
оценяваме предпоставките за посегателства върху собствеността:застаряване 
на населението, висок процент безработица, компактно ромското население в 
някои населени. Разчитаме на съвместни действия с РУП-Стралджа. По време на 
кампаниите се провеждат работни срещи, на които се набелязват конкретни действия 
на двете институции с цел снижаване на посегателствата върху селскостопанското 
имущество.

 Кражба на дърва за огрев от общински горски фонд не е допусната. 

Обществения транспорт е една от основните грижи и отговорности на 
общинска администрация. Транспортното обслужване на населението се извършва 
по утвърдени транспортни схеми, както е предвидено в действащата нормативната 
уредба. 

За отчетния период действат 10 автобусни линии: 
- Стралджа – Варна-две линии;
- Стралджа - София -две линии; 
- Стралджа-Лозенец-Сунгурларе;
- Стралджа-Русе;
- Стралджа-Воденичане-Палаузово-Иречеково;
- Стралджа-Ямбол- 18 курса ежедневно;
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 -Маленово-Стралджа-Чарда-Ямбол;  
-Стралджа –Войника –Каменец -  
всеки вторник / с общинския автобус/
 Проблеми в транспортното 
обслужване има в по-малките 
и отдалечени населении места: 
Правдино, Богорово, Леярово, а 
така също и в с.Лозенец –поради 
преустановяване на линията 
Нед я л с ко -Ст р а л джа -Слив е н . 
Проведена е процедура за избор на 
превозвач по линията Стралджа-
Сливен и обратно, но кандидат не се 
яви.
 Основната причина за 
намаления интерес от страна на 
превозвачите към тези линии е 
намаления пътникопоток а от там 
и  икономическата ефективност. 
Общината не разполага с финансов 
инструмент за да направи тези 
линии ефективни и привлекателни за 
превозвачите. 

 Ефективно управление на общинската собственост и икономически 
дейности – това е принцип въведен още по време на първият ми кметски мандат. 

Продължава практиката да се извършва ежегоден преглед на общинската 
собственост, придружен с подробен писмен отчет пред Общинския съвет. 

Към настоящия момент са  регистрирани и вписани в съда 2010 акта за 
общинска собственост (частна и публична). 

Приета е Стратегия за управлението и разпореждането с общинската 
собственост за периода 2012-2015 г., и Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост.  

Независимо от икономическата криза, доходите от собственост  се запазват 
стабилни, като за отчетния период възлизат на 1 156 038 лв. и бележат ръст спрямо 
2013 г. с 1,80 пункта (Приложение № 1  Справка на приходите от  управлението 
на общинските имоти за  периода 2013-2014 г)     Постъпленията от управлението 
на горските територии бележат ръст с 1.57 пункта  спрямо 2013 г., което говори за 
ефективността на създаденото общинско звено „Горско стопанство”.  
 Приходите  от концесии възлизат на 74 765 лв. Пряко отражение за 
същественото намаление има приключилото строителство на  АМ”Тракия”.
 Общинска администрация поддържа регистър на разпоредителните сделките 
с общински имоти, който съдържа информация за началната тръжна цена, данъчна 
оценка на имота, продажна цена и кой е придобил имота.   Регистъра е публичен и 
достъпен на сайта на общината.  

Изводите, които се налагат:

 1.Общинската собственост се използва по предназначение и в интерес на 
населението. Разпоредителните действия, които са предприети, са в съответствие 
с изискванията на съществуващото законодателство.

 2. Проблем е липсата на инвеститорски интерес към неизползвания сграден 
фонд на закритите училища и детски градини поради което възникват трудности 
при тяхното стопанисване и опазване. 

 3.Общинска администрация, съвместно с общински съвет, като добър 
стопанин е предприела необходимите действия за извършване на основни и 
текущи ремонти на действащите училища, детски градини, читалищни сгради, 
спортни бази, паркове, улици и площади.

 4.Приходите, постъпили в общинския бюджет от управлението и 
разпореждането с общинската собственост, бележат ръст на увеличение и 
се използват съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 
държавния бюджет.

 Една от основните ни цели е   : Осигуряване на заетост на трайно безработни 
лица. В условията на свито производство и наемане едно от решенията е активно 
участие на Общината в програми за заетост:

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 
Реализирани дейности по проекта на Общината:
 1. С комунално битов характер; 
 2. С траен характер;
 3. Социални дейности;
 4. Неотложни и аварийни дейности;    
 5. Наемане на сезонни работници  
    Резултат: Осигурена работа на  81 лица. Усвоени са 116 712 лв.

„Регионална програма за заетост” 
Реализирана дейност: Поддръжка паркова инфраструктура;
Резултат: осигурена работа на 10 лица. Усвоени  са 15 270 лв.

Национална програма „Заетост  и обучение на хора с трайни увреждания” 
Резултат: осигурена работа на 1 лице. Усвоени са 3 995 лв.

 Национална програма „Старт на кариерата”
Резултат: осигурена работа на 1 лице. Усвоени средства: 3 594лв.

Национална програма „Шанс за работа”
Резултат: осигурена работа на 3 лица. Усвоени средства по програмата
 4 776 лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА:”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Проект: „Подкрепа за заетост”
Цел: Обучение  и осигуряване на заетост на безработни лица.
Реализирани дейности: назначени в администрацията архивист, работници 
озеленяване, строителство, спортни прояви и първенства.
Резултат:Осигурена работа на  18 лица, Усвоени са 40 860 лв.

Проект „Помощ в дома”
Цел: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни 
хора, чрез насърчаване на социалната икономика за осигуряване на качествена грижа 
в домашна среда и възможност за независим начин на живот, чрез предоставяне на 
социалната услуга  „Помощ в дома”.
Резултати: 1. Проектът осигури предоставяне на социални услуги на 117 лица с  
потребности и предотврати настаняване им в специализирани институции.
 2. Повиши професионалните умения и мотивация  на 52 доставчици  на 
почасови социални услуги  при реализиране на пазара на труда.
Стойност на проекта:  187 886 лв.
 
 Общият резултат: За отчетния период чрез тази мярка е осигурена заетост 
на 166 души, усвоени са 373 093 лв., обгрижени са 117 потребители на социални 
услуги. Резултатът в цифри показва снижаване броя на   наетите с 45 %, което не 
е изненадващо предвид края на плановия период и нестартираните Оперативни 
програми за  следващия 2014-2020. 
 
 Изводът: Община адекватно използва всяка национална или европейска 
програма за да осигури заетост на трайно безработни. За съжаление принципът по 
който са създадени действащите програми не дава необходимият резултат: съществено 
намаляване на безработицата, осигуряване на трайна заетост и доходи. Програмите 
следва да са обвързвани с реалния сектор и да имат  устойчив ефект.

2. Грижа за хората чрез подобряване и изграждане инфраструктурата на 
общината.

В изпълнение на този приоритет и тази година са използвани всички възможни 
финансови ресурси  - европейски средства, общински бюджет, целеви средства и 
национално финансиране.

 Финансиране с Европейски средства и други донори:
През 2014 г. продължи работата по следните проекти, финансирани по 

европейски програми:

Програма Трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 г.
 
 Приключи проект: „Чиста енергия за осветление на обществени места в  
Стралджа и Кавакли“ на стойност :  674 908,42 евро. 

С реализирането на проекта се подобри достъпността, безопасността и 
стандарта на живот в населените места:гр.Стралджа и селата Зимница, Лозенец 
и Воденичане, чрез 
физическото обновяване 
на уличното осветление. 
Доставени и монтирани 
са  220 бр. фотоволтаични 
улични лампи, захранвани 
със слънчева енергия.                                                      

В процес на 
изпълнение по същата 
програма е проект :”За 
по-добър живот” на 
стойност 686 371,90 евро. 
Партньор отново е Община 
Кавакли,Турция. По проекта 
е извършена е реконструкция на 300 м. от Дере 2 в гр.Стралджа. Дерето е   почистено,  
облицовано с бетон е дъното му и частично  покрито  със сглобяеми стоманобетонни  
елементи. Паралелно със строителството са проведени семинари, информационни 
срещи, конкурси и концерти на екологични теми, извършен е обмен на добри практики 
между ученици от двете партниращи общини.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.  :
 Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Воденичане – І етап и 
рехабилитация на общински пътища Стралджа – Атолово и Воденичане – Джинот”  
на стойност 5 490 848,00 лв. Ще бъдат рехабилитирани 7,6 км. пътна мрежа и 
реконструиран 3,0 км. вътрешен водопровод.

 Проект ”Изграждане на пункт за управление на животински  отпадъци в общ.
Стралджа” на стойност  2 069 217,76 лв. С реализирането на настоящия проект ще се 
намалят разходите на регионално ниво за управление на отпадъците от животински 
произход, ще се ограничат потенциални зарази и замърсявания, образуващи се 
в следствие на липса на трупосъбирателен пункт в общината и ще се ограничи 
нарушаването на параметри на околната среда. Ще се създадат нови работни места 
при постоянна заетост. Изградения Пункт за управление на животински отпадъци ще 
обслужва целия Югоизточен регион. 

 Целево финансиране
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През 2014 г. Община Стралджа приключи строителните работи на 
одобрените по Публична 
инвестиционна програма” 
Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” 
проекти: 

П р о е к т 
„ П о д о б р я в а н е 
съществуваща улична  
мрежа в населени места 
на Община Стралджа” на 
обща стойност  664 108 лв. 
На приемателна комисия 
бяха приети подобектите 
предмет на проекта: четири 
улици в гр.Стралджа и 
по една улица в селата 
Зимница, Каменец, Недялско и Иречеково с обща дължина  2 202 м. Подобектите са 
въведени в експлоатация. 

Проект ”Общински пазар гр.Стралджа” на стойност 280 000 лв. 

С реализирането на тези два проекта  се подобри качеството на живот в 
населените места на общината. 

Продължаваме поддържането на общинската пътна мрежа – търсят се възможности 
от програми и от държавата за нейната реконструкция. 

През 2014 г. с целева субсидия от 233 800 лв. бяха основно ремонтирани следните 
пътища:
 - ІV път   с.Воденичане -Иречеково-разклон;
 - ІV път Александрово – Поляна;
 - ІV път   Стралджа - Маленово;
 - ІV път Първенец- Правдино;
 - ІV път с.Каменец;
 - ІV път Джинот - Чарда-Зимница.

 Общински бюджет 
Със собствени средства са реализирани следните ремонти:
 - Основен ремонт улица с.Зимница за  55000лв

- сграда пенсионерски клуб с.Каменец  ;
  - читалищата в селата Воденичане, Войника и Александрово
 - създадена система от сондажи с помпени станции за захранване 
автоматизираните поливни системи на реконструираните паркове и стадиона.

 
В сферата на привличане на инвестиции от първостепенно значение е 

наличието на добре развита инфраструктура. Общината разполага с база от готови 
технически проекти, като същевременно е в непрестанен процес на подготовка на 
нови такива с цел при откриване на подходяща схема за финансиране  да се реагира 
бързо и адекватно.
 С финансиране от техническа помощ по ОПОС бяха разработени проекти 
за ВиК цикъла на двете най- големи населени места гр.Стралджа и с.Зимница с 
предвидена обща стойност на СМР 64 млн.лв. С това ще постигнем ново качество на 
условия на живот за 60% от нашите жители и подобряване на околната среда.
 Във ВиК сектора общината има разработени технически проекти и за селата 
Маленово, Иречеково и Воденичане на обща стойност – 7,4 млн. лв.
 За неремонтираните пътища от ІV-класната пътна мрежа, както и за 
голяма част от уличната мрежа в населените места са налични технически проекти. 
Сериозни проблеми в експлоатацията и ползването на пътната мрежа възникват през 
зимния сезон, в тази връзка се изготвя проект за изграждане на «Площадка за зимно 
поддържане» в близост до АМ»Тракия».

 Във връзка с изпълнение на Общинската програма за Енергийна ефективност е 
изготвен технически проект за енергийноефективно оползотворяване на геотермалната 
вода от находище на минерална вода „Стралджа” за отопление на обществени сгради. 
Проектът е на стойност 580 000 лв. Към момента отново подготвяме необходимата 
документация за кандидатстване за безвъзмездно финансиране.
  
Банката за технически проекти в общината разполага още с документации за:

- Изграждане на защитено жилище в с.Зимница;
- Изграждане на пожароизвестителни кули в горски територии;
- „Развитие на спорта в община Стралджа” с подобекти: „Основен ремонт 

и доизграждане на база за спорт и отдих” с.Зимница, община Стралджа” 
и „Ремонт и модернизация на градски стадион в гр.Стралджа, община 
Стралджа”

 
 Резултата от реализацията на мерките за изпълнение на този приоритет:
- Реализирани проекти на стойност 3 914 629,40 лв.; обновена 2802м. общински 
пътища и улици, завършен нов Общински пазар, ремонтирани 3 читалища, 
оптимизирано е уличното осветление - подменени са 95% осветителни тела с 
енергоспестяващи лампи и монтирани 220 бр. LED лампи и др.
- Проекти на етап реализация на стойност 7 560 065,76 лв.
- Изготвени технически проекти на стойност 72 мил. лв.
- Средногодишно привлечени средства на жител на общината: 861.46 лв.

3.Грижа за хората - създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и 
туризъм

За плановото осигуряване на този приоритет е разработен проект на  Общинска 
програма за опазване на околната среда за периода 2014г. – 2020г., който е публикуван 
на страницата на общината и предстои разглеждането и приемането му от Общински 

съвет. 
Основните направления в реализацията на  приоритета са:

1. Подобряване на управлението на отпадъците:
- През 2014 г. продължи оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране 
и сметоизвозване на битовите отпадъци. Закупени са 100 бр. пластмасови кофи и 
35 бр.контейнери тип „Бобър” на обща стойност 26 625 лв., които са включени в 
системата. 
- Извършено е картотекиране по местоположение на наличните съдове за отпадъци 
във всички населени места в общината.
- В процес на изпълнение е проекта „Изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза” в партньорство с общините Ямбол, 
Тунджа, Сливен и Нова Загора,  с който ще се изгради клетка 1 на регионалното 
депо /вече е избран изпълнителят на строителството и се очаква то да приключи до 
септември 2015 г./. По този проект  ще се закрие и рекултивира общинското ни депо 
/стартирани са подготовката и обявяването на  обществената поръчка за избор на 
изпълнител на инженеринг/.
- Успешно действа система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предприети 
са  действия по организация за разделно събиране и на други специфични отпадъчни 
потоци – в процес на предпроектни проучвания са изграждането на площадка за 
компостиране на био-отпадъци и  площадка за строителни отпадъци.
- С цел повишаване на екологичната култура на населението бяха извършени дейности 
по проект „За по-добър живот“, финансиран от Програмата за трансгранично 
сътрудничество България - Турция, включващи обучение на ученици на екологични 
теми, провеждане на литературен конкурс за есе на тема „Моята зелена идея” и 
кампания за разделно събиране на батерии,  както и информационна кампания сред 
населението чрез разпространение на 4 вида брошури за разделно събиране на 
отпадъци.  
- По проект, финансиран от ОПАК, бяха разработени: Програма за управление 
на отпадъците на територията на Община Стралджа 2014г. – 2020г. и Правила за 
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиките по 
управление на отпадъците в Община Стралджа, прилагането на които ще допринесе 
до постигането на по-високи резултати в тази сфера. 

2. Подобряване на зелена система
С цел осигуряване на устойчивост на проект по ОП ”Развитие на човешките 
ресурси”, продължава дейността на  създаденото Общинско социално предприятие 
за  озеленяване и благоустройство. Дейността му гарантира доброто състояние на 
парковете и зелените площи във всички населени места в общината.
Реализиран е проект, финансиран от ПУДООС:  „Почистване на парк и обособяване 
на зона за отдих в с. Лозенец от кампанията „За чиста околна среда“. Стойността на 
проекта е 9 576 лв. Проектът приключи в началото на месец ноември.
 
 Постигнатите резултати по подобряване състоянието на околната среда: 
напредък по отношение изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъците, 
планово и проектно осигуряване на дейностите, свързани с екологията, реализирани 
кампании за повишаване на екологичната култура на населението, подобрена зелена 
система на общината.

4. Грижа за децата и младите хора – реализацията на приоритета 
включва мерки в няколко насоки:

 Подобряване на условията за образование:
 - Реализирани са ремонти  в УВЗ на стойност 85 967лв.;
- Обогатена материалната база на   училищата,  целодневните детски градини със 
собствени средства и по проекти на стойност 75 126лв.
Обща стойност : 161093 лв.

 Осигуряване обхват на подлежащите на задължително обучение 
деца и младежи: 

- Ежегодно общината осигурява необходимата организация, съвместно с УВЗ от 
общината и Местната комисия за борба с противообществени прояви  на малолетни 
и непълнолетни  за  100% обхват на подлежащите на задължително образование деца 
от 5 до 16 години, като издирва всички живеещи на територията на общината деца и 
ученици.

 Разработени и реализирани:
 - 24 проекта по НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване допълнително 
обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване 
на нивото на постиженията или по общо образователна подготовка” на стойност  - 
18 480 лв.;
 - 4 проекта по НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” – за 
заместване на отсъстващи учители на стойност – 14 330 лв.;
- 3 проекта за „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 
учебния процес” на стойност  - 317 493 лв. ;
 - Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, 
по ОП „Развитие на човешките ресурси„на стойност  -23 867.14 лв.
 - 3 проекта  по схема „Училищен плод” на ДФ «Земеделие» на стойност 
15 983 лв.;
 - 3 проекта  „Квалификация на педагогическите специалисти”, на стойност 1791 
лв.;
 - 3 проекта  за  доставка на интернет по НП „ИКТ в училище” на стойност  9 115 
лв.
- Проект « Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех” по  ОП  РЧР от  ОУ”Св.
Св.Кирил и Методий” – Зимница на стойност – 20 000 лв.
- Целесъобразно използване на  средствата по ПМС 308 от 20.12.2010 г. за 
осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от 
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV 
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клас – 63 936 лв.

Обща  стойност на реализираните проекти  е 
167 502,14 лв.

 Предоставяне на социални 
услуги:

Продължава дейността си „Център за обществена 
подкрепа” като предоставя социални услуги, 
предназначени за деца и семейства от уязвими 
групи, стремейки се да   предотврати  изоставянето 
на децата и настаняването им в специализирани 
институции.  Центърът е с капацитет 15 
потребители(деца в риск от 7 до 18 год. възраст).   

 Развитие на физическото 
възпитание и спорта, туризма  и 
подкрепа на спортните клубове;

- за спортни мероприятия  по утвърдения спортен 
календар са изразходени 3 000 лв.
- за ремонти на съществуващите спортни бази през годината са вложени  7 000 лв.  
- за подпомагане на физкултурното възпитание и масовия спорт за учениците от І до 
ХІІ клас – 4 420 лв. по проект.
- за подкрепа на спортни клубове - 65 000 лв.

- завърши партньорският ни проект „ТОНЗОС – МАГИЯТА НА ТУНДЖА” – 
маркетинг на туристическа дестинация „ Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”,  
по оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът осигури   широка рекламна 
кампания, насочена към превръщане на региона  в привлекателна туристическа 
дестинация. В момента предстоят дейности по осигуряване на устойчивост.

 Подкрепяме и дейността на младежките НПО. 
 През отчетния период бяхме домакини на прояви по двата проекта на 
Сдружение „Парабола” – кръгла маса и кампания по залесяване в населените места 
от общината. 

5. Грижа за възрастните хора и хората с  увреждания

За никого не е тайна демографската картина, включително възрастовата структура 
на населението на общината. Логично голяма част от усилията ни са насочени към 
тази група хора - почти половината от населението.

 Успешно функционира „Домашен социален патронаж” в Стралджа, Войника 
и Каменец. Броят на обхванатите е 114, като  през годината се променя и 
достига до 140.  Териториалният обхват на тази услуга е 13 населени места 
от общината - Стралджа, Лозенец, Зимница, Воденичане, Джинот, Палаузово, 
Атолово, Войника, Александрово, Тамарино, Саранско,   Първенец, Каменец 
. 

 Чрез реализираният проект „Звена към ДСП в община Стралджа”, е разширена 
услугата ДСП, като се създадоха три звена за оптимално задоволяване на 
потребностите на нуждаещите се от социални услуги лица в ежедневието си, 
като им се предлагат:

- Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико социална насоченост 
- поддържане на лична хигиена, хранене, палене на печка през зимния период, 
помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар  и др.;

- Дейности за социална подкрепа и социално включване - помощ при общуване и 
поддържане на социални контакти в дома и извън него;

- Комунално – битови дейности - текущо почистване, основно почистване, снабдяване 
с хранителни продукти, заплащане на комунално-битови разходи.

 Отговорност на Община Стралджа е и грижата за 60 жени и мъже с умствена 
изостаналост в дома в с. Маленово.  За подобряване на тази услуга е: - монтирано е 
видеонаблюдение, инсталирани фотоволтаични батерии за топла вода, вентилация в 
кухнята. Подобренията са на стойност  19 385 лв.
- закупени са нови легла и дивани за фоайето на стойност 2 130 лв. 
- извършени са ремонти на сградата и инсталации  на стойност 11999 лв. 

 Продължават усилията ни за намиране на подходяща схема за финансиране 
на изграждането на дом за възрастни хора в гр.Стралджа и защитено жилище в 
с.Зимница.  В тази връзка е решението на ОбС, с което по мое предложение е допълнен 
Планът за социални услуги с дейността Разкриване на Център за настаняване на 
възрастни от семеен тип.

Поддържаме практиката ни да подпомагаме дейността на   НПО: Дружество 
на хора с увреждания и Дружество на диабетика, Клубовете на пенсионера, разкрити 
във всяко населено място. Клубната дейност се подпомага с предоставяне на 
помещения, оборудване и методически – хранителни режими, медицински прегледи, 
закупуване на специализирана литература, медикаменти и консумативи. Подкрепям 
клубната дейност на хората от третата възраст защото тя е израз на общочовешката 
мъдрост, че остаряването е привилегия и достойнство.

И не на последно по значение място подпомагаме от  бюджета на общината 
хора в тежко положение или такива, нуждаещи се от лечение.  Средногодишният 
размер на помощите по решение на ОбС за първите 2 години от мандата е 15225 лв. , а 
броят на подпомогнатите 112 граждани. За отчетния период размерът на изплатените 
помощи е 15 360 лв., т.е. помощите запазват тенденция на устойчивост. Намирам този 
индикатор за  показател, че бюджетните средства се използват законосъобразно и 
целесъобразно, при спазване принципа на икономичност, още повече, че социалното 
подпомагане е държавна дейност.

6. Подпомагане и развитие на 
здравеопазването в общината

 Отново, за пореден път ще подчертая, че 
правомощията на общината и възможностите пряко 
да влияе на здравната политика и на качеството на 
медицинското обслужване, са значително ограничени 
от законодателна гледна точка. И отново ще кажа, че по 
тази причина не можем да се отдръпнем от тази дейност, 
защото местната власт е най-близо до проблемите, 
потребностити и грижите на гражданите.
- предоставяме  материалната  база за медицинско 
обслужване на населението, която поддържаме чрез 
текущи ремонти. На всички общо практикуващи лекари, 
работещи в обособените девет практики, сключили 
договор с Районната здравно осигурителна каса, 
сме  предоставили помещения, както и оборудване. 
Наемът е  минимален  -  от 0.12 лв. до 0.40 лв. на кв.м. 
в зависимост от зоната на населеното място и 50 лв. за 

стоматологичен стол.
- За отчетния период 140 потребители са ползвали услуги в ЦСРИ- 85 възрастни и 
55 деца. За сравнение през 2012г. Центъра има общо 121 ползватели -  72 възрастни 
и 49 деца. Средномесечната заетост на социалната услуга е 40 лица. За увеличаване 
заетостта на социалната услуга е: 
1)извършено обследване на целеви групи  от детските градини на града за откриване 
на нови логопедични случаи; 
2)проучване и обхващане  на децата  с гръбначни изкривявания и наднормено тегло; 
- Продължаваме да осигуряваме транспорт за посещение на ТЕЛК по домовете за 
лежащо болни;
- Функционират 4-те здравни кабинети в детските заведения и училищата. 

- За най-малките граждани функционира детска ясла с две групи при капацитет 32 
деца. Материалната база и оборудването е в отлично състояние, благодарение на 

привлечените европейски средства по   Оперативна  програма  „ Регионално развитие”.  

7. Грижа за съхраняване и развитие на културните традиции в 
общината

 Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с 
образователния процес, културата и благотворителността е в основата 
на авторитета на читалищата-средища на култура и просвета в 
българските градове и села.  Читалищата се уповават на своите корени 
като национални, социални, културни, образователни и информационни 
организации и отговарят на предизвикателствата на днешния свят.   
Този ентусиазъм и отчетливо изявеното благородно съревнование 
на читалищата от Стралджанска община ни задължава, въпреки 
намалените средства от държавата, да търсим  начин да подпомагаме   
нашите читалища. 

   1.Подобряване и поддържане на материалната база – приключи  изпълнението  
на  два проекта по ПРСР 2007-2013 г., приоритетна ос „Качеството на живот 
и разнообразяване на възможностите за заетост”, мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в селските райони”. Двата проекта  осигуриха 
финансиране за основен ремонт на сградите на читалище „Светлина-1928” - Лозенец 
и „Възраждане-1926” – Зимница.  Одобрените разходи на читалището в Лозенец  бяха  
за 250 754 лв., а за Зимница – 308 180 лв.  С бюджетни средства е реконструирано и 
читалището в Иречеково. 

2. По Програма „Глобални библиотеки” с компютърни системи са 
оборудвани читалищата на Стралджа, Войника, Тамарино, Недялско, 
Воденичане, Зимница. През отчетния период  в библиотеката  в гр. 
Стралджа са привлечени близо 250 читатели, реализирани са над 
6 000 посещения. В крак с изискванията на времето е закупен софтуер, 
осигуряващ услугите на електронната библиотека и улесняващ 
обслужването на гражданите.  
3. Подпомагане на съставите в различни национални и чуждестранни изяви; 
оказване на активната подкрепа и съдействие за организацията и провеждането на 
многобройните прояви и  за осигуряване транспорт на групите.

  Една от най-важните констатации за читалищната дейност са успехите на 
художествените формации в местните и общински прояви, което е доказателство, 
че читалищата са тези които съхраняват традициите и локалните особености на 
етнографската област. За периода с успехи се поздравиха участниците в ансамбъл 
„Божур” Чарда, танцовата група „Росна китка” Лозенец, ансамбъл „Златен клас” 
Зимница и др. Много са наградите, които спечелиха самодейците от ансамбъл 
„Въжички”.

 За съхранение и развитие на историческото наследство са издадени  две  
книги с историческа насоченост – „Стралджа, история, традиции, духовност”  - второ 
преработено и допълнено  издание  и  „Община Стралджа  и  преди  това” с автор  
Добрина Берова. Издаването е финансирано от общината. 
 Съвместно с Фондация «Българска гордост» в програмата за Ден на 
Стралджа, представихме книгата  „100 причини да се гордеем, че сме от Стралджа”. 
С това издание, дело на стралджански ученици от СОУ „Яворов”, нашият град    се 
нареди в семейството на общините, които да посочват 1000-та причини за гордостта 
да си българин.
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        Отново в Програмата за празника на общината  
бяха представени две  фотографски  изложби : „45 
години Стралджа”  в  Общинския исторически 
музей и  „100 години  от  Първата световна 
война”; насладихме се на невероятния талант на 
проф.  Панайот Панайотов, с изложба от негови 
картини;  децата ни напомниха за своето креативно 
мислене с изложба от творби , изработени само от  
природни и отпадъчни, а Клуб „Надежда-2002“ 
ни показа, че Стралджа произвежда различни, 
качествени и красиви промишлени и занаятчийски 
изделия с изложбата „Произведено в Стралджа”.   
За  втори  пореден път се проведе Национален 
литературен конкурс на името на Станка Пенчева. 
 Продължаваме с гордост и ревност 
да провеждаме Народния събор”Мараш пее” 
и конкурса надпяване с „Песните на Вълкана 
Стоянова”. Пазим традициите и историческата 
памет на общината с провеждането на местни 
събори,празници и кръгли годишнини на читалища, църкви, училища
Продължава подпомагането    на църковните настоятелства в ремонтиране на 
църковните храмове в населените места. Само преди броени дни Негово Високо 
Преосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий освети изцяло обновеният 
Храм Св. Арх. Михаил с. Правдино.  
 

Другата придобивка на хората от Стралджа и повод за гордост  е  общинския 
исторически музей, регистрирал повишен интерес от млади хора в рамките на 
празника на града.  

         
8. Работа по подобряване на обществения ред - сигурността гражданите
Този приоритет заема все по-голямо и важно място в дейността ми тъй като  

сигурността на гражданите и фирмите е важен елемент за тяхната спокойна работа и 
от там за превръщане на общината в по-добро място за живеене. Икономическа криза 
оказва пряко въздействие и поражда и  социалната криза, криза на ценностите, създава 
предпоставки за увеличаване на престъпността(особено битовата), за намаляване 
сигурността на гражданите.  Отнасям се с разбиране и тревога към проблемите на 
живущите в града и общината и търся пътища за тяхното решаване в рамките на 
компетентността на Общината.
 До момента е извършено следното:
1. Продължава работата на  Консултативния съвет, чиято задача е набелязване 
и изпълнение на мерки  за осигуряване сигурността на гражданите и опазване на 
имуществото им. Анализирана е обстановката, набелязани са конкретни стъпки 
за подобряване опазването на обществения ред и сигурността на хората и тяхното 
имущество. 
2. Установената при анализа недостатъчна обезпеченост с човешки ресурс в 
РУП-Стралджа и решението на ОбС, бе причина да се обърна към Министъра на 
вътрешните работи с предложение за решаване на кадровия проблем. Съгласно 
утвърдените стандарти МВР е извършило преструктуриране за да се осигури 
спазване на стандарта за щатни бройки. Със заповед на Министъра са пренасочени 
двама служители към РУ”Полиция” Стралджа. 
3. Общината осигури охрана на населените места по Национална програма 
„Сигурност”. 
4. Прилагат се промените , приети от ОбС в Наредба № 17 за регистрация, отчет, 
правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства 
с животинска тяга в Община Стралджа, като се задържат ППС с животинска тяга, 
които не отговарят на изискванията на ЗДП, ППЗДП и Наредбата.   Работим в тясна 
връзка с РУ”Полиция” Стралджа и ЗК Начало-93 Стралджа.
5. Разширено е  видео-наблюдението в ЦГЧ и възлови кръстовища в града. Камерите 
са закупени, инсталирани и се поддържат от Общината. Достъп до тях е даден и на 
РУП Стралджа.

 Държа да информирам обществеността отново, че на искането ми за  
ежеседмично присъствие на служители от Дирекция „Специализирани полицейски 
сили” на територията на общината, Министърът на вътрешните работи даде 
мотивиран отговор, че тези сили се разполагат на територии,  където се отчита 
завишаване на случаите на грабежи и кражби. Областна дирекция на МВР Ямбол не 
е сред дирекциите където се наблюдава такова увеличение и поради това не могат 
да бъдат ежеседмично командировани служители на Дирекция „Специализирани 
полицейски сили”.

За пореден път ще отбележа, че очакваните промени в Закона за опазване 
на селскостопанското имущество, чрез които би било възможно да се дадат повече 
права на общините, така и не са настъпили. За това чрез НСОРБ активно участвам във 
форумите за обсъждане на предложения за промени в законодателството.  

9. Подобряване на административното обслужване и развитие на 
гражданското общество

Отчитайки предходните приоритети, посочих много реализирани проекти и 
инициативи. Следва да отбележа, че това не би било възможно, ако не развиваме и 
усъвършенстваме компетентността и мотивацията на местната  администрация.

Не се регистрира текучество на кадри, особено на висококвалифицирани. 
Управлението на Човешките ресурси изисква непрекъснато подобряване условията 
за работа и повишаване капацитета на администрацията. 

Няколко направления обобщават работата по подобряване на 
административното обслужване и развитие на гражданското общество:

1)Техническа и информационна обезпеченост на администрацията : За отчетния 

период са закупени 8 персонални компютри, 5  
периферни устройства. Техниката се поддържа в 
добро състояние, ползва се ефективно. Системата 
за управление на качеството успешно премина 
потвърждаващ одит; всеки специалист има достъп 
до актуална правно-информационна система; 
поддържат се актуализирани версии на използваните 
от администрацията програмни продукти, закупена е и 
се въвежда нова Географско-информационна система; 
в процес на преговори сме за закупуване на софтуер за 
„Профил на купувача”.

2) Обучение на служителите в различни сфери– 
осъществява се на принципа „Учене през целия 
живот”  при максимално пестеливо използване 
на бюджетни средства. Решението – проекти по 
Оперативна програма Административен капацитет. 
Внесени и защитени са 5 проекта. Общата стойност 
на реализираните проекти по ОПАК след провеждане 

на тръжните процедури е  389 841,62 лв., което представлява 94,7% от договорените 
средства. В процес на реализация е петия проект на обща стойност 135 205 лв. 

 Реалните ползи за Общината от спечелените и реализирани проекти  по 
ОПАК могат да се обобщят така:
1. Разработени са два стратегически документа: Общински план за развитие 2014-
2020 г., и Общинска програма за управление на отпадъците. Целта е да  се  фокусират 
инвестициите от бюджета на общината и от фондовете на ЕС в приоритетни области 
за повишава качеството на живот  на местно ниво.
2. Разработени и въведени са Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка 
на политиката по управление на отпадъците. Този  инструментариум е ориентиран 
към постигането на резултати чрез прилагането на общински политики и ефективна 
система за мониторинг и контрол.
3. Повишена е компетентността на служителите на общината – Обучението   е 
процес, който гарантира, че служителите ще могат да предоставят качествени услуги 
на гражданите и бизнеса, ще изпълняват служебните си задължения в съответствие с 
добрите практики въведени в тази област.  
4. Създадени са  прозрачни, ясни и облекчени правила за работа, базирани върху 
обективен анализ на състоянието - Това  от една страна облекчава работата на  самите 
служители, а от друга – гражданите и бизнеса, ползващи услугите на администрацията.  
5. Повишена е  ефикасността и ефективността в работата на служителите, което 
гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси.
6. Реализирана е икономия на бюджетни средства за обучение и консултантски услуги 
за разработване на стратегически документи и анализи.

3)Административно обслужване – В процес на подготовка сме за въвеждане 
на Комплексно административно обслужване. Трудностите които срещаме са от 
неизяснена и нерегламентираната на национално ниво нормативна среда. Данните 
за отчетния период декември 2013-октомври 2014 показват, че са извършени 15 хил.
административни услуги от които в общинския бюджет са постъпили 82 450 лв. 
Приходът от общински такси възлиза на 516 500 лв. Тенденцията е към намаление.
Следва да отбележим, че предоставянето на административни услуги не е процес, 
който може да се влияе от реклама – потребителят ползва услуга само ако има нужда 
от нея. Задължението на администрацията е да я предостави бързо, компетентно при 
минимален разход на средства. При анализът на удовлетвореността на потребителите 
преобладават положителните мнения, което е показател, че тази дейност се управлява 
според изискванията на законодателството.

4) Взаимоотношенията „общински съвет – общинска администрация” 
отново със задоволство ще определя като конструктивни и коректни. Тази 
оценка не е признак на лош анализ или желание да оставя добро впечатление сред 
общинските съветници. Напротив, тя е направена след отчитане на реалностите и 
при игнориране на  тяснопартийните и търсещи политически дивиденти действия 
на отделни съветници, които понякога стават дори лични.  Аз съм човек реалист, с 
достатъчен опит в местното самоуправление и трезва преценка на мястото и ролята 
на Общинският съвет за развитието на общината. Определям го като изключително 
важен, водещ орган на местното самоуправление, давам си сметка, че  от доброто 
взаимодействие между общинския съвет и кмета, вкл. администрацията, зависи как 
ще се развива общината. Именно поради това правя необходимото за конструктивно 
и коректно отношение с ОбС, защото никой няма право да вреди на онези, които са 
му дали доверието си, а с това - място в местното самоуправление. 

5)За да се повиши и цялостното качество на местното самоуправление не е достатъчно 
само неговите органи да работят добре. Необходимо е активно, изискващо, 
контролиращо гражданско общество. Необходимо е с общи усилия да привличаме 
все повече гражданите, фирмите и отделни специалисти извън администрацията, 
както и различните НПО при съставяне на наредби, програми и вземане решенията на 
общината. В тази насока имаме още какво да желаем. Само по този начин максимално 
ще защитим обществения интерес на нашите граждани и различните населени места. 
Мога да посоча поредната възможност за гражданите и техните сдружения да участват 
в управлението като се включат в предстоящото обществено обсъждане на бюджета 
за 2015 г. Подробна информация за него ще публикуваме на страницата на общината.

10. Работа по мотивация на ромите и включването им в обществения 
живот

 Това е голяма група от гражданите на нашата община и ако се правим, че не 
съществуват няма да решим проблемите в тази област. 
             През  отчетният период Общината съвместно с   Общинският съвет за 
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси работи по изпълнение на 
заложените цели и задачи в Програмата за работа по етнически и интеграционни 
въпроси за периода 2012-2020 г.:



7 ÐÀÂÍÎÑÌÅÒÊÀ

- Изградени са различни 
извънкласни форми 
за привличането на 
учениците в училище.  
В ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” – Стралджа 
реализираха  дейности 
по проект «Успех» с 
12 форми извънкласни 
дейности, в които бяха  
включени 141 ученика. 
В следобедните 
занятия се реализираха  
извънкласни дейности- 

Футболен отбор, мажоретен състав, модерен балет – 49 ученика. Към 
училището функционира СИП  «Фолклор на етносите» - 17 ученика 
и  СИП «Информационни технологии»15 ученика. Училището 
активно работи по Национални програми, свързани с образователната 
интеграция. 
- Подписано бе споразумение  за  партньорство между фондация „Областен ромски 
съюз” НПО  и ДГ  „Мати Рубенова” гр. Стралджа. Партньорите в проекта взаимно 
се подкрепят в осъществяването на дейности, насочени към подобряване на 
образователните възможности за деца от икономически непривилигировани групи 
в рамките на проект „ Готови за училище, 2014 – 2015г.” финансиран от фондация 
„Тръст за социална  алтернатива” с подкрепата на Фондация „Америка за България“ 
в сътрудничество със Световната банка. Финансирането е изцяло ангажимент на  
фондация „Областен ромски съюз” и включва :
1) Заплащане месечните такси за посещение на ДГ до 25 деца на възраст  3 – 6 години, 
за периода от септември 2014г. до  юни  2015г. включително.
2)Финансиране интернет услуга в ДГ за продължителността на Проекта
3) Осигуряване на учебни помагала за  децата на възраст 3 или 4 години към 15 
септември 2014 г., на стойност до 20.00  лв. на дете.
4) Предоставя ваучери за храна на стойност 20.00 лв. всеки месец за периода от 
септември 2014 г. до юни 2015 г. включително на родителя на тези от децата които са 
имали редовно присъствие.

- Успешно продължава работата на здравните медиатори. 
Те  са съдействали за осъществяване на 1300 планови имунизации и 935 профилактични 
прегледа. 
 
 Отново ясно и категорично ще заявя: нашите съграждани роми, трябва да 
знаят, че те не са привилегирована общност, а граждани като всички и трябва да носят 
отговорност за своите действия както по спазване на българското законодателство, 
така и участие в развитието на общината.

11. Политика на съставяне, изпълнение и разходване общинския 
бюджет

 
 При съставяне и изпълнение на общинския бюджет  за 2014 г. съм си 
поставил реално изпълними цели, съобразени с одобрените проектите, за да 
допринесем за намаляване на равнището на безработица в селищата, а с изграждането 
на инфраструктурни обекти, да подобрим условията на живот на хората от цялата 
община, да запазим общинската собственост в добро състояние и придобиваме 
постоянни  доходи от нея. 
 Изпълнението на бюджета за 10-месечието на 2014 г. на приходите и 
разходите, спрямо уточнения годишен бюджет е  71 %, изпълнението спрямо отчета 
за 2013 г. е 83 %, а спрямо отчета за 2012 г. 86 %.   
 Изпълнението на собствените приходи за 10 месечието на 2014 г. спрямо 
уточнения годишен бюджет е 94 %, спрямо отчета за 2013 г е 117 % и спрямо отчета 
за 2012 г е 115 %.
  През годините относителния дял на собствените приходи в общия размер на 
приходите трайно нараства от 25 % до 33 % през настоящата година.
 Средствата за финансиране  на капиталови разходи към 31.10.2014 г. заемат 
11 % в размера на общите разходи, за 2013 г – 11 %, за 2012 г. – 13 %. Имам основания 
да считам, че до края на годината относителния дял на средствата за капиталови 
разходи ще нарастне, тъй като приключваме още няколко инфраструктурни обекта с 
големи стойности.  
 Данните показват, че в годините реализираните приходи и разходи като 
абсолютни числа трайно нарастват, че всяка година планираме да увеличаваме 
събираемостта  на приходите, да защитаваме по- голяма необходимост от средства за 
общината пред държавните органи, с което осигуряваме финансиране на  различни 
проекти. 
 Можем в настоящия момент да отчетем, че постигаме поставените цели с 
бюджета на общината, защото през цялата година приходите нарастват и постъпват 
ритмично, с което осигуряваме нормално функциониране на всички бюджетни звена 
и финансиране на проекти. /Приложение № 2/

Уважами дами и господа,
С напредването на времето (визирам мандата) отчетите ми стават все 

по-схематични, съдържат само маркиране на изпълнените проекти и данни за 
постигнатите индикатори. За мен това означава, че свършеното не е малко, поради 
което няма как да се отчете подробно. 

От изложеното до тук следват изводите:
- Системно и последователно се използват всички инструменти за 

осигуряване възможности за заетост и получаване на доходи чрез подкрепа 
на бизнеса, ефективно управление на общинската собственост, поддържане на 
оптимален брой услуги и участие в програми за осигуряване на заетост. Приходите 
от мерки по този приоритет за отчетния период  възлизат на 1 156 038лв., и бележат 
ръст спрямо 2013 от 1.8 пункта.

- За подобряване и изграждане инфраструктурата на общината  и 
създаване на по-добра околна среда, зони за отдих и туризъм ефективно се 
използват всички възможни финансови ресурси  - европейски средства, общински 
бюджет, целеви средства и национално финансиране. За 2014 година е реализирана 
строителната програма на стойност 3 914 629,40 лв. и предстои реализация на 
инфраструктурни проекти на стойност  7 560 065,76 лв.

- Разполагаме с изцяло реновирана мрежа УВЗ, подходящо оборудвана и 
обезпечена за качествена грижата за децата и младите хора;

- Спортните дейности се развиват в подобрена е спортната база, 
стимулираме развитието на спортните клубове и масовият спорт;

- Отчетният период е изключително успешен в областта за съхраняване и 
развитие на културните традиции.

- Отчита се ангажираност на всички институции в борбата с битовата 
престъпност – всяка според нейната компетентност;

- С основание мога да определя взаимоотношенията общински съвет – 
общинска администрация  като конструктивни и коректни.

- За мотивация на ромите и включването им в обществения живот се 
правят подобрения в кварталите и се изисква тяхното адекватно социално включване;

- Общината  е  в  добро  финансово  състояние защото политика на съставяне, 
изпълнение и разходване общинския бюджет е балансирана, основана на анализи 
и правилни разчети;

- Развиваме човешките ресурси чрез обучения, основани на анализ на 
потребностите при максимална икономия на бюджетни средства. 

 
 Уважаеми дами господа,

В заключение, бих искал да добавя, че изпълненото през отчетния период е 
част от една амбициозна и последователна управленска програма, обхваща  целия 
спектър от развитието на социално – икономическия живот на общината.

Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна 
дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване 
на финансовите възможности на външното финансиране, систематични и 
последователни усилия за подготовка на нови проектни предложения за предстоящи 
важни инвестиции в качество на живот, макар и труден едногодишният период бе 
успешен.  

Всичко това ми дава увереност, че изминалата отчетна година бе истински 
ползотворна.

Б л а г о д а р я 
на общинските 
съветници, които бяха 
ценен коректив.

Благодаря на 
всички партньори.

Благодаря на 
гражданите на община 
Стралджа.

Благодаря на 
администрацията за 
положеният труд и 
искам да им кажа, че 
могат повече и по-
добре.

И з р а з я в а м 
благодарност на 
всички, които по 
един или друг начин, 
допринесоха за 
процеса на израстване 
на местното 
самоуправление.
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9.   

   
20 877              9638 9638 0.46 1.00 

  641182 1268138 1156038 1.80 0.91 
      

  2 

                                                   
                                            2012 .  31.10.2014 .    
          
         :  

  2012  % 2013  %  31.10.2014 . % % % 
     2012/2011  .5/ .3   .8/ .7 .8/ .5 .8/ .3 
1 2 3 4 5 6 7 8   8 9 
1   441562 0,83 426066 0,96 445300 480892 1,08 1,13 1,09
2   1553302 1,09 1532302 0,99 1990259 1806489 0,91 1,18 1,16

    1994864 1,02 1958368 0,98 2435559 2287381 0,94 1,17 1,15
3    5420766 1,05 5820045 1,07 6368942 5452551 0,86 0,94 1,01
4  609533 0,36 876878 1,44 243224 243224 1,00 0,28 0,40
5  -90570 0,00 -33919 0,00 -100000 -397790 3,98 11,73 4,39
6  427289 -4,92 -624653 -1,46 163764 69054 0,42 -0,11 0,16
7  -358233 -0,96 315634 -0,88 628227 -768147 -1,22 -2,43 2,14

   : 8003649 1,12 8312353 1,04 9739716 6886273 0,71 0,83 0,86
                      
1  1579174 1,44 1561737 0,99 1766661 1363586 0,77 0,87 0,86
2  78281 0,47 71979 0,92 178056 57187 0,32 0,79 0,73
3  2684451 1,15 3047486 1,14 3304771 2420739 0,73 0,79 0,90
4  168376 1,11 160052 0,95 257152 126696 0,49 0,79 0,75
5   1455626 1,02 1142780 0,79 1070199 756124 0,71 0,66 0,52
6 ,    928439 0,77 1164647 1,25 1643323 1024827 0,62 0,88 1,10
7  ,  411950 1,49 551027 1,34 625292 365753 0,58 0,66 0,89
8 .  692118 1,71 593677 0,86 770780 759785 0,99 1,28 1,10
9 .  5234 6,95 18968 3,62 123482 11576 0,09 0,61 2,21

   : 8003649 1,12 8312353 1,04 9739716 6886273 0,71 0,83 0,86
  . . :                     
   4290875 1,10 4743315 1,11 5209691 3820622 0,73 0,81 0,89
   232408 0,92 470669 2,03 636480 352293 0,55 0,75 1,52
   3389366 1,02 3098369 0,91 3893545 2713358 0,70 0,88 0,80
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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В предпразничния 8 но-
ември стадиона в общинския 
център се огласи за пореден 
път от весела момчешка врява. 
Децата от 4-5 клас, обединени 
във футболни отбори, излязо-
ха на терена, за да премерят 
силите си и да докажат колко 
много обичат да спортуват. Под 

вещите напътствия на треньори 
и организатори малчуганите 
направиха една интересна сре-
ща, в която имаше и детско 
футболно майсторство , и дос-
татъчно емоции за публиката. 
Кметът на общината Митко 
Андонов, който е и президент 
на ОбФК”Стралджа”, лично 

поздрави малките футболисти 
, пожела им тази любов към 
спорта никога да не пресъхва, 
връчи награди и грамоти от 
името на общината, припомняй-
ки, че празникът на стадиона 
е и във връзка с Празника на 
Стралджа и 45 години от обя-
вяването на Стралджа за град.

×ÅÑÒÈÒÎ!
Мария Толева, зам.-кмет на община Стралджа, 

на 11 ноември стана щастлива баба на първо  внуче. 
Дъщеря й Галина и зетя Румен станаха родители на 
дъщеричка, за която избраха 
красивото име Велимира. 
Малката хубавелка дойте 
на този свят с тегло 2 750 г 
и височина  50 см. 
Да расте здрава, красива, 

умна и добра! 

 „Очи да имаш и сърце за 
красивото, за доброто, това се 
иска, за да живее човек в хар-
мония и радост!”, твърдението 
е на хора от Стралджа вече 
навършили своите 70 или 80 
години, но съхранили духът, 
жизнеността и желанието за 
добротворство. Хора, които 
могат да оценят и най-малкия 
жест, да се трогнат от една 
дума , да се разсмеят заедно 
с едно дете… Те имат своята 
философия за живота, която се 
състои само в едно изречение 
„Да бъдем добри!”

Такива хора участваха в 
поредния празник на клуб 
„Дълголетие” Стралджа. Де-
сет рожденици, петима от кои-
то навършили своите 70 г.: 
Йорданка Михайлова, Йордан 
Данев, Стефан Узунов, Донка 
Атанасова, Димо Димов и още 
пет достигнали 80-те: Иван Ве-
ликов, Вичката, Атанас Атана-
сов, Панайот Андонов, Мартин 
Жечков, Тодор Кондов. До един 
ярки личности, с конкретен 
принос за развитието на родния 
град. Презентацията, подгот-
вена с помощта на общината, 
показа колко интересен е живо-
тът на всеки от тях. Трогателни 
бяха поздравленията ,които 
виновниците за тържеството 
получиха  от ръководството на 
клуба. Развълнуван от празника 
най-топли думи за всеки от 
рождениците поднесе кмета 
на общината Митко Андо-
нов. Специални поздравления 
към своята колежка  Йордан-

Ñâåòúò å âñå òúé êðàñèâ!

ка Михайлова изпрати Тянка 
Ташкова. За Панайот Андонов 
бяха поздравленията от Ма-
рия Танчева с благодарност за 
примера даден в театралната 
самодейност. 

От името на юбилярите 
отговори Донка Атанасова. 
Тя благодари на колектива 
организирал това мило търже-
ство , на кмета на общината 
г-н Андонов, за вниманието  
и  грижите към хората от т.н. 
трета възраст, на роднините 
и приятелите, съпричастни с 
празника. Срещата продължи с 
песни и танци, с хумор и други 

изненади. Масите, отрупани със 
стралджански ястия, доказаха 
майсторството на домакините, 
дегустираха се вина и ракии, 
разменяха се рецепти за вкус-
нотии.  Всеобщото мнение 
беше, че тези празници са 
желани, необходими, очаквани. 
Те създават радост на всички 
и превръщат клубния живот в 
особено привлекателен. „Ще 
продължим да работим все 
така. За да е хубаво и весело в 
нашия клуб, за да се чувстват 
всички щастливи!” , увери при-
състващите Донка Атанасова, 
председател на клуба.

Около 20-тина ентусиасти, 
представители на набор 1944г., 
се събраха в родния град Страл-
джа, за да отбележат заедно 
своята 70-годишнина ,  празника 
8 ноември и 45-годишнината 
от обявяването на Стралджа за 
град. „Всичко събрано заедно  
превърна срещата в особено 
вълнуваща и незабравима”, 
потвърди главния организатор 
Георги Георгиев. Според напра-
вената равносметка наборът е 
наброявал над 80 души, поло-
вината от които стралджанци. 
Всички успешно завършили 
основното и средно образование 

, след което голяма част продъл-
жили във ВУЗ, за да се похвалят 
днес с различни професии и 
активен принос за развитие на 
родния край, на страната.

В ролята на домакин Георги 
Георгиев, дългогодишен на-
чалник на пощата в Стралджа, 
разказа за  града, за развитието 
му през последните години, 
за празника. Групата посети 
Историческия музей, където  из-
слушаха лекцията на директора 
Снежана Вълкова. Впечатлени 
от  видяното  гостите задава-
ха въпроси, закупиха си и от 
новите книги за историята на 

Стралджа и общината. Инте-
ресно беше и посещението на 
изложбата с картини на проф. 
Панайот Панайотов, където 
набора- Панайот Панайтов, Па-
нето, подари на всеки от албума, 
издаден от общината.

Срещата продължи в една 
дружеска обстановка  на тра-
диционна стралджанска тра-
пеза, наздравици , пожелания 
и възкресени спомени. Всички 
пристигнали от други населени 
места изразиха възхищението 
си от промените в Стралджа, 
пожелаха това да продължава 
и за в бъдеще.

Ñðåùà íà íàáîðà, 
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