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През последните години Община Стралджа 
реализира много проекти в различни сфери, 

свързани с опазване на околната среда : енергийна 
ефективност и ВЕИ; зелена система;  

биоразнообразие, ВиК сектор. Всички те  
допринесоха за осигуряване на по – добри условия  

за живот на хората и съхраняване на природното  
наследство. 

 



“Реконструкция и  
благоустрояване на паркове в 

гр.Стралджа” 
 

С цел опазване и  
подобряване на зелената  
система на общината,  
бяха благоустроени  
двата парка на  
територията на  
гр.Стралджа –  
парк”Младост” и  
“Южен парк”. 



По проект”Първоначално 
залесяване на неземеделски 

земи на територията на 
Общ.Стралджа ще се залесят 

158 дка с черен бор в 
м.”Мараш. 



СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
С проекта беше изградено  
Социално предприятие, чиято 
основна дейност еподдържане 
на зелената система и  
благоустрояване на територията 
на гр.Стралджа. 



 
“Чиста енергия за осветление на 

обществените места в Стралджа и 
Кавакли” 

В изпълнение на проекта бяха монтирани 220 бр.   
светодиодни осветителни тела на територията на   
общ.Стралджа -гр.Стралджа, с.Зимница,с.Лозенец и 
с.Воденичане. Проектът е базиран на изцяло 
иновативна технология за улично осветление с  диодни  
енергоспестяващи  осветителни тела, захранвани с 
енергия от слънцето посредством фотоволтаичен 
панел, в който светлината се преобразува в  
електричество , което се  съхранява в акумулатор, 
подаващ енергията  на лампата през цялата нощ. 

 



• В общината има няколко 
изградени фотоволтаични 
парка (ФВП), в землищата на 
селата –Палаузово, Атолово, 
Люлин, Воденичане и 
Зимница. В регулацията на 
следните населени места – 
Стралджа, Недялско, 
Тамарино и Маленово - също 
има изградени 
фотоволтаични централи. 

•  Монтирани са три вятърни 
турбини в регулацията на с. 
Воденичене и три в района на 
пътен възел „Петолъчката“.  



    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.  



Осигурена е енергийната 
ефективност на следните 

сгради: 
Сградата на ОДЗ”Здравец”  
гр.Стралджа 
 

 
Сградата на ОУ”Кирил и 
Методий” с.Зимница 



Сградата на 
СОУ”П.К.Яворов” 

Сградата на ЦДГ 
”Мати Рубенова” 
гр.Стралджа  



Сградата на 
Общинска 

администрация 
Сградата на Дома за 
възрастни хора с 
умствена изостаналост 

с.Маленово 



Сградата на ОУ”Кирил и 
Методий” гр.Стралджа 



 
“Стралджа и Сулоглу – пътуване 

отвъд границите” 
Създаден и оборудван е 
посетителски център в 

Защитена зона по 
НАТУРА 2000 “Войнишки 

Бакаджик”, местност 
“Инджови извори”.  

В центъра посетителите 
могат да получат 
информация за 

характерни местни 
растителни и животински 

видове, техните 
местообитания.  



“Стралджа и Сулоглу – 
пътуване отвъд границите”  

Създадена е база данни за биологичните видове  
в региона, изготвена е програмна стратегия за 
Опазването им. За любителите на природата са 
изградени  платформи за наблюдение на птици 
и бозайници. В района са изградени екопътеки 
и места за пикник. 



“За по-добър живот” 
Очаквани резултати 

 
• Почистено и укрепено  с бетонни 

стени корито на дерето в 
гр.Стралджа; 
 

• Почистени околностите на дерето 
 

• Поставени контейнери за събиране 
на отпадъци 
 

• Проведена кампания  в училищата за 
събиране на батерии и литературен 
конкурс 
 

• 14 обучени ученика за решаване на 
проблеми по опазване на околната 
среда. 
 

• Обособени кътове в училищата с 
материали на тема:»Екология» 
 

• Запознати и осведомени 2000 
граждани по проблемите за опазване 
на  околната среда. 
 



ВиК сектор 
Община Стралджа  
разполага с готови   
технически проекти за  
изграждане на битови  
канализации и  
пречиствателни станции за  
отпадни води  за няколко  
населени места –  
гр.Стралджа, с.Зимница и  
с.Воденичане. 
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