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ВЪВЕДЕНИЕ

Правна рамка на дейността по мониторинг и контрол на изпълнението на общинския план за
развитие Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Стралджа се разработва за всяка календарна година от периода на действие на плана,
в изпълнение на чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие
(ППЗРР). Съдържанието на Годишния доклад е регламентирано в чл. 87 на ППЗРР.
На основание чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за
обсъждане и одобряване от Общински съвет е 31 март на всяка следваща година от отчетния
период.
Съгласно чл.23 от ЗРР, кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по
изпълнението на Общинския план за развитие, като представя годишен доклад за наблюдението
на изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет и осигурява
публичност и прозрачност на плана и на действията по реализацията му. Член 24 от ЗРР възлага
на Общинския съвет да одобрява представените от Кмета годишни доклади за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие.
Член 30 от ЗРР регламентира целите на наблюдението и оценката на регионалното развитие,
основен инструмент за което е и Общинският план за развитие, а именно - постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и
ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Наблюдението и оценката отчитат
резултатите от изпълнението (чл. 30, ал.2 от ЗРР).
От своя страна, резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския
план за развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и
оценка на Областната стратегия за развитие и съответно на Националната стратегия за
регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). Конкретните правила за
мониторинга на изпълнението на регионалните планове за развитие и на общинските планове за
развитие са регламентирани в ППЗРР.
Член 89 от ППЗРР определя Общинския съвет за орган за наблюдение на Общинския план за
развитие, като същевременно го задължава да осигурява участието на заинтересуваните органи,
организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство,
публичност и прозрачност в процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие.
Кметът на общината е органът, който организира наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие, като обобщава резултатите от изпълнението на тази задача в
годишен доклад от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие /чл.91 от
ППЗРР/. Съдържанието на годишните доклади се определя от чл.91, ал.8 от ЗРР. Годишният
доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се внася за обсъждане
от Общинския съвет всяка следваща година и се одобрява от него по предложение на Кмета на
общината. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на Общинския
план за развитие се осигурява от бюджета на общината (чл. 90 от ЗРР). Предмет на наблюдение е
изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие,съгласно определени
физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от
органите за управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от
изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие
(чл. 77 ППЗРР).
За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на
специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78
ППЗРР).
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие (чл. 91 ППЗРР), като за резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие се разработва годишен доклад.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие
осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Общинския план

за развитие.
В настоящия годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Стралджа са използвани публикуваните на сайта на НСИ данни за периода 2014 г.
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Общинският план за развитие /ОПР/ на община Стралджа е основен елемент от системата
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Разработен е
по проект "Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка при
изпълнение на политиките на Община Стралджа", рег. № 13-13-63 от 26.11.2013г., Приоритетна
ос 1 „Добро управление“, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики” , Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Структурата на стратегическата част ОПР Стралджа съответства на изискванията на
„Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на
Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (20142020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020)”
на МРРБ и не противоречи на постановките на Закона за регионално развитие за съдържанието
на общинските планове, както и на основните законови актове в сферите за устройство на
територията, опазване на околната среда и културното наследство. Стратегията е съобразена с
действащата нормативна уредба на национално, регионално и местно ниво и с новата кохезионна
политика на ЕС. По същество тя представлява интегрална част от пакета стратегически и планови
документи, характеризиращи социално-икономическото и пространствено развитие на страната,
региона, областта и общината в перспектива до 2020 г.
Стратегическата част прилага на местно ниво приоритетните теми за развитие, съдържащи
се в новите регламенти на Кохезионната политика на ЕС. Формулираните стратегически цели
отразяват общите цели на Стратегията Европа 2020, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и
Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020.
Стратегията е хармонизирана с предвижданията на НСРР и НКПР на България, заедно с
Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи и
секторните стратегии в страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата Ямболска област,
заложено в Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020г., която посочва проблемите
и потенциалите, споделени от всички общини, и очертава общи визия и цели за развитие.
Методически, планът обединява четири основни части – анализ, оценка, стратегически
предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация. Четирите
основни части са логически обвързани и всеки следващ представлява хронологично и смислово
продължение на предходната част.
Общинският план за развитие на общината е отворена система. Веднъж приет, той остава
относително „твърд“ в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав - по отношение
на мерките и възможностите за кандидатстване с проектни предложения.
Стратегическата част обхваща приетата визия за развитие на общината до 2020 година и
произтичащите от нея цели. Последните са постигат чрез формулирането на няколко ключови
приоритетни области за развитие с включените към тях мерки.
Визията за развитието на общината до 2020 година отразява кратко и ясно представата на
гражданите и институциите на местната общност за желаното състояние на икономиката,
физическата среда и обществените отношения. Тя представя действителните потребности на
жителите на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и
тяхното желание за пространствена и естетическа промяна в жизнената среда.
ВИЗИЯ
ОБЩИНА СТРАЛДЖА –утвърден промишлен и земеделски център, с устойчив
икономически растеж, базиран на местно предприемачество, ресурси, традиции,

интелектуален потенциал и иновативни технологии, съхранено природно и културно
богатство, осигуряваща работа и висок жизнен стандарт на своите жители.
За достигане на ниво на развитие на общината, съответстващо на съвременните
потребности, са формулирани три стратегически цели, които се считат за устойчиви и се
разглеждат в дългосрочен план, превишаващ времето на плановия документ Общински План
за Развитие 2014-2020 г.:
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Управление и административен капацитет

Приоритетните области за развитие на община Стралджа произтичат от визията за развитие и
поставените стратегически дългосрочни цели. Те определят посоката на развитие и рамката на
инвестиционни усилия от страна на Общината. Приоритетни области представляват сферите за
действие, където следва да се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през
следващия програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са
директно обвързани и подчинени само на една определена стратегическа цел, а допринасят за
постигането на повече от целите. Приоритетните области са организирани като съчетание от
прецизно формулирани мерки, разкриващи какви дейности и проекти трябва и може да се
реализират в общината.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: Промишлено производство, базирано на селскостопанска
продукция
Мярка 1.1. Обновяване на хидромелиоративните мрежи и съоръжения за развитие и
насърчаване на поливното земеделие;
Мярка 1.2. Развитие на селско стопанство с лидерство в производството на зърнени култури
и животновъдство, допълвани от отглеждане на зеленчуци и био продукция и увеличаване на
площите с овощни, лозови и етерични насаждения;
Мярка 1.3. Модернизиране на съществуващите и създаване на нови предприятия за
обработка и консервиране на селскостопанска продукция;
Мярка 1.4. Гарантиране качеството и насърчаване сертифицирането на селскостопанска
продукция;
Мярка 1.5. Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на местната продукция,
както и за привличане на инвестиции и създаване на нови МСП в хранително-вкусовата
промишленост;

Мярка 1.6. Осигуряване на привлекателни терени за транспортни и логистични дейности в
ареалите на град Стралджа, село Зимница и село Воденичане;
Мярка 1.7. Изграждане на подходяща база за складиране и продажба на селскостопанска
продукция от производители в региона;
Мярка 1.8. Увеличаване площта на горите чрез залесителни мероприятия;
Мярка 1.9. Обезпечаване на общинските горски територии с просеки, минерализовани ивици
и наблюдателни кули с цел превенция от пожари.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: Културно наследство и туризъм
Мярка 2.1. Реновиране и адаптиране на културни ценности и други исторически сгради за
осигуряване на привлекателна туристическа инфраструктура, включително осигуряване на
необходимите складови/експозиционни площи и оборудване на обектите на културната
инфраструктура;
Мярка 2.2. Проучване, консервация, реставрация и социализация на археологически обекти;
Мярка 2.3. Активно използване на открити пространства за обогатяване на местните
културен живот и прояви;
Мярка 2.4. Популяризиране на местните културни традиции и фолклор чрез реклама,
организиране на фестивали и прояви с международно участие;
Мярка 2.5. Формиране и популяризиране на местен туристически продукт, който дава изява
на спецификата и традицията на селския бит в общината, заедно с ценните й рекреационни
ресурси.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: Жизнена среда и инфраструктури
Мярка 3.1. Обновяване и разширяване обхвата на водоснабдителните системи на населените
места;
Мярка 3.2. Обновяване на уличните мрежи и съпътстващите ги инфраструктури (тротоари,
осветление и др.) в населените места;
Мярка 3.3. Обновяване на съществуващите и обособяване на нови привлекателни пешеходни
пространства и места за спорт и рекреация;
Мярка 3.4. Реновиране на административни сгради, читалища и църкви при внедряване на
мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на прилежащите им пространства;
Мярка 3.5. Активно използване на алтернативни източници на енергия – слънце, вятър,
геотермални води;
Мярка 3.6. Газифициране на домакинства, обществени сгради и производствени предприятия
в общината;
Мярка 3.7. Оптимизиране на транспортната система, свързаността и достъпността в
общината;
Мярка 3.8. Обновяване и доизграждане на мрежата от общински пътища и осигуряване на
достъп до националните транспортни оси и жп гарите;
Мярка 3.9. Изграждане на необходимите системи за третиране и отвеждане на отпадъчните
води в населените места и осъществяване на регулярен контрол на качеството на
повърхностните води;
Мярка 3.10. Оптимизиране на съществуващата система за управление на отпадъците, в
съответствие със съвременните екологични изисквания, и с нуждата от закриването на
общинското депо и нерегламентираните замърсявания;
Мярка 3.11. Усвояване на енергията от геотермалните сондажи и осигуряване отопление на
обществените сгради и за развитие на балнеолечение;
Мярка 3.12. Опазване на биоразнообразието и формиране на партньорства по въпросите на
околната среда и публична ангажираност към природното наследство;
Мярка 3.13. Доразвитие и поддържане качеството на зелената система в населените места.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: Социална сфера – услуги и материална база
Мярка 4.1. Разширяване обхвата на извънболничната медицинска помощ и обезпечаване на
всички населени места от леснодостъпно здравно обслужване;
Мярка 4.2. Подобряване на транспортната свързаност на общината с град Стралджа с оглед
осигуряването на удобен достъп до доболничните практики в общинския център;
Мярка 4.3. Физическо обновяване на здравни и образователни заведения;
Мярка 4.4. Осигуряване на подходящи условия за образование и културен живот за всички
социални групи;
Мярка 4.5. Повишаване на образователното равнище, заетостта и икономическата активност
на трудоспособното население, вкл. чрез прилагане на метода „учене през целия живот”;
Мярка 4.6. Насърчаване и организиране на социалната и икономическа интеграция на хората
с увреждания и на ромската етническа група;
Мярка 4.7. Осигуряване на пълноценно социално подпомагане на нуждаещите се деца и
възрастни по модела „грижа в общността”.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: Управление и административен капацитет
Мярка 5.1. Повишаване на капацитета за разработване и управление на проекти,
финансирани от европейските структурни и Кохезионен фонд;
Мярка 5.2. Оптимизиране дейността на общинската администрация чрез осъществяване на
трансгранични проекти, разработване на стратегически документи (устройствени планове и
секторни стратегии) и регулярен контрол по изпълнението им;
Мярка 5.3. Осъществяване на диалог и формиране на партньорства между общинската
администрация и бизнеса за стимулиране на предприемачеството, инвестициите и
координацията между търсене и предлагане на пазара на труда;
Мярка 5.4. Разширяване на обхвата и разнообразието на предоставяните електронни услуги и
комплексно административното обслужване и улесняване на достъпа до тях;
Мярка 5.5. Осигуряване на предпоставки и стимули за създаването на икономически
клъстери, на база интегриране на стоки и услуги от сферите на селското стопанство,
преработващата промишленост, транспорта и логистиката.
Мярка 5.6. Установяване на активно партньорство с неправителствените организации за
реализацията на общи проекти.
ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ
ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА.
Отчетният период се характеризира със сериозни трудности за реализация на
предвидените дейности.
Анализ на социално икономическия профил на община Стралджа:
1. Община Стралджа е на четвърто място по население сред общините в област Ямбол.
По данни на НСИ към 31.12.2014 г. населението на Община Стралджа е 12 280души.
Наблюдава се намаляване на населението в общината от 1946 до 2011 година, както и
редуциране на дела на селското спрямо градското население от 1975 година;
2.Общината се характеризира с ниска раждаемост и висока смъртност;
3. Продължаваща тенденция за намаляващо и застаряващо население;
4. През последните няколко години се забелязва спад в икономическото развитие на
Община Стралджа. Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката в Община
Стралджа. Местоположението на община Стралджа, климатичните фактори, почвените
характеристики и обширните земеделски площи я правят подходяща за отглеждане на

зърнени и технически култури. Наред с тях може да се развива животновъдството,
което да допълва първичния сектор;
5. Провежданата социална политика в Община Стралджа е съобразена с европейското
законодателство в областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната
изолация. Вниманието е насочено главно към най -уязвимите групи: възрастни и
самотни хора, хора с увреждания, деца в риск. Основните социални услуги,
осъществявани от Община Стралджа, включват домашен социален патронаж, ДВХУИ,
ЦСРИ, ЦОП, услугата „Личен асистент“ и др.;
6. На територията на Община Стралджа функционират едно средно училище, три
основни общообразователни училища и две целодневни детски градини/с филиали/,
които са кадрово обезпечени с правоспособни учители;
7. Недостатъчно кадри в областта на здравеопазването (почти 2 пъти по-малко здравни
специалисти спрямо областното и 3 пъти по-малко от националното ниво), липса на
здравни заведения, групови медицински практики и спешна медицинска помощ;
8. Налице е висока икономическа неактивност при всички етнически групи и висока
безработица при български, турски и особено ромски етнос;
9.Много нисък коефициент на образованост на населението в общината (нисък
процент на хора с висше и средно образование от общото население) ;
10.На територията на общината развиват дейност 21 читалища. Финансирането на
читалищата се осигурява със средства от републиканския бюджет. С решения на
Общинския съвет се предоставя средства за основни и текущи ремонти от общинския
бюджет;
11.На територията на общината развиват дейността си пет футболни клубове,
стрелкови клуб и клуб по спортен бридж;
12.Всички населени места на територията на Община Стралджа са водо - и
електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които осигуряват
добра комуникация и обслужването им. Все още съществуват амортизирани участъци
от транспортната инфраструктура, а други се нуждаят от реконструкция,
доизграждане, което създава проблеми по безаварийната им експлоатация. Община
Стралджа полага и ще продължи да полага значителни усилия в тази насока при
осигурен финансов ресурс.
13.Община Стралджа разполага със съхранена природа и богато биологично
разнообразие, които са предпоставки за развитието на разнообразни форми на туризъм,
устойчиво горско стопанство, природосъобразно земеделие и животновъдство;
ІІІ.ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.
В изпълнение на определените стратегически и специфични цели, както и мерки за
постигане на избраните цели и приоритети Община Стралджа разработва проекти и програми
за привличане външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране и
др. Изпълнението на мерките, целите и приоритетите заложени в Общинския план за
развитие на Община Стралджа за периода от 01.01.2015-31.12.2015 г. е следното:
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО, БАЗИРАНО НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
Доброто географско местоположение на общината, големият дял обработваеми земеделски
земи и традициите в местната икономика са предпоставка за развитието на проспериращо
земеделие.
Мярка 1.2. Развитие на селско стопанство с лидерство в производството на зърнени
култури и животновъдство, допълвани от отглеждане на зеленчуци и биопродукция и

увеличаване на площите с овощни, лозови и етерични насаждения- Площите с лавандула
през последните години са нараснали с около 1000 дка ,като са създадени нови насаждения в
Джинот, Правдино,Зимница и Стралджа. В землището на Джинот лавандулово насаждение е
създадено върху общинска земеделска земя предоставена чрез аренда.
Мярка 1.3. Модернизиране на съществуващите и създаване на нови предприятия за
обработка и консервиране на селскостопанска продукция - С европейски средства и
инициативата на частния бизнес е модернизирани биволовъдна ферма в с.Лозенец, обновена и
кравеферма в с.Атолово. С решение на Общински съвет Стралджа са предоставени на
животновъди, общински пасища, мери в землището на с.Лозенец, Палаузово и Стралджа с
цел изграждане на животновъдни ферми извън населените места.
Изградена е дестиларна за лавандулово масло в землището на с.Зимница от частен
инвеститор, като през 2015 г.е модернизирана с нова техника.
Мярка 1.5. Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на местната
продукция, както и за привличане на инвестиции и създаване на нови МСП в
хранително-вкусовата промишленост
През 2015 г. започна изграждането в гр.Стралджа върху общински терен, продаден чрез търг
на склад за фармацевтични и болнични продукти, като инвестицията за строителството е над
един милион лв.
Мярка 1.6. Осигуряване на привлекателни терени за транспортни и логистични
дейности в ареалите на град Стралджа, село Зимница и село Воденичене
През 2014 г.беше изготвен ПУП-ПЗ и Парцеларен план на „Площадка за зимно поддържане
на четвъртокласната пътна мрежа на Община Стралджа”, а през 2015 г. стартира процедура за
промяна предназначението на земеделската земя, частично е разработена и техническата
документация.
Мярка 1.8. Увеличаване площта на горите чрез залесителни мероприятия- по мярка
223”Първоначално залесяване на не земеделски земи” от ПРСР бяха залесени с черен бор 158
дка в м.”Мараш” –голина в горски фонд. По същата мярка са залесени на 261 дка изоставени
земеделски земи в землището на с.Люлин,Александрово и Недялско. Проблеми: при
извършената инвентаризация през есента на 2015 г. се констатира 18% прихващане на черния
бор, поради изключителното високите температури и липсата на валежи през м.VІ,VІІ и VІІІ.
Световната метеорологична организация обяви ,че през 2015г. са регистрирани най-високи
средно годишни температури. Престои попълване и отглеждане на културите.
Мярка 1.9. Обезпечаване на общинските горски територии с просеки, минерализовани
ивици и наблюдателни кули с цел превенция от пожари – През 2015 г. приключи проект
по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. С реализирането му в землището
на с.Войника се изгради високотехнологична система за пасивно пожаро наблюдение, заедно
с предвиденото технологично оборудване, както и контролен център в който постъпва
информация от наблюдението. Проекта е на стойност 397 550.20 лв.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗЪМ
Общината е относително богата на културни и природни ценности.На територията й има
множество културно-туристически обекти - 11 църкви, 51 къщи (архитектурно-художествени
паметници), 40 археологически обекта и 51 исторически паметника.
Мярка 2.3. Активно използване на открити пространства за обогатяване на местните
културен живот и прояви;
През 2015 година на откритата лятна сцена в центъра на града се осъществиха
редица мероприятия от Културния календар на общината :
- 3 март Национален празник на РБ

-

24 май – Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост
6 септември – Отбелязване Съединението на България
22 септември - Ден на независимостта
Прояви в чест на „Деня на Община Стралджа – 8 ноември”
концерти на фолклорни групи от селищата на общината и др.

Мярка 2.4. Популяризиране на местните културни традиции и фолклор чрез реклама,
организиране на фестивали и прояви с международно участие;
Читалищната дейност се извършва от 21 Народни читалища по Закона за Народните
читалища.
Съвместната работа на ръководителите на любителските състави и тази година доказа,
че можем да се гордеем с нашите момичета и момчета, както и с по-възрастните самодейци.
Годината беше успешна по отношение на множеството реализирани мероприятия на НЧ.
Почти във всички селища на общината кукери благословяха за здраве и берекет. На
проведения Общински кукерски празник отлично се представиха кукерските групи на с.
Първенец заели първото място, на второ с.Иречеково, с.Зимница , а на трето – с.Лозенец.
Специалната награда получиха домакините от читалище "Просвета-1892" Стралджа.
Кукерската група при НЧ "Възраждане" Зимница спечели бронзов медал за участие в
Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва" Перник 2015г. и Специалната
награда на Международния маскараден фестивал "Кукове" гр.Раковски. Зимничани се
представиха отлично и на Националния маскараден фестивал "Кукерландия - 2015" – Ямбол първа награда. А на празника ,,Старци в Турия,, - второ място. Групата на кукерите към НЧ
"Просвета 1892" град Стралджа се завърна с поредното отличие от Маскарадния фестивал в
гр.Раковски. Над 3000 зрители аплодираха участието на стралджанските кукери на
маскарадния фестивал "Песпонеделник" в с.Широка лъка. На "Кукерландия - 2015" – Ямбол
журито им присъди втора награда .
Във връзка с Общинския кукерски празник в малката зала на музея бе експонирана
фотоизложба със снимки от изяви на стралджанските кукери през различни периоди от време.
Деветият Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова” организатори
общината и НЧ"Просвета 1892", успяха да създадат една перфектна организация за изява на
певчески таланти от цялата страна. От общо 34-ма участници на възраст от 7 до 85 г. 17 си
тръгнаха с отличия.
В град Стралджа бе учредена фондация на името на Вълкана Стоянова . Целта на
фондацията е да популяризира името и творчеството на певицата да съхранява създаденото
от нея културно наследство, да работи за утвърждаването на българския фолклор и на
народните традиции.
Неподражаем е стралджанския празник „Мараш пее”, както и тази неугасваща гореща
любов на стралджанци към фолклора и всичко наследено от дедите. 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.
Стралджанци всяка година организират своя Общински коледарски празник с единствената
цел - да се съхрани за поколенията наследеното от дедите, да се подпомага развитието на
националното ни песенно и танцово изкуство, и активно да съдейства за приобщаване на
младите към културните ценности.
Коледари пяха и редиха благословки в Стралджа на
поредния Общински коледарски празник. В салона на НЧ„Просвета-1892” зрителите имаха
възможност да наблюдават представянето на групи от общината и други съседни общини.
За пореден път село Атолово събра като в мил роден дом наследниците на македонски и
тракийски бежанци. 90 години след тревожните събития, с поклон към дедите, техните
внуци и правнуци за осми пореден път пристигнаха на родово-земляческата среща,
организирана от Инициативен комитет в Атолово.
Вече няколко години подред в с.Палаузово местни ентусиасти заедно с читалищното
ръководство организират празника „На Великден по хората, на Гергьовден по сбората”.

Участието на фолклорни групи както от селото –домакин така и гостуващи от села на
общината
и областта. След спечелено първо място на събора "Богородична стъпка"
атрактивната фолклорна група на Палаузово се завърна с отличие и от Международния
панаир на народните занаяти в АЕК "Етъра".
Ансамбъл "Златен клас" заслужи втора награда и сребърен медал от шестия Н
ационален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд” в гр. Харманли. Трета награда и бронзов
медал получи групата за народни обичаи "Зорница". Детски танцов състав при Ансамбъл
"Златен клас" се класира на ,,Върбова свирка; - гр. Болярово на Второ място.
Фолклорната танцова група “Росна китка” от Лозенец на ІV-я Национален фолклорен
фестивал на любителските клубове по танци „Джумалийско надиграване” 2015- Търговище,
получи Специалната награда на председателя на ФА”Мизия”. На конкурса „ Надиграване”
„Златна гега” гр. Котел групата завоюва второ място. На фолклорните празници „Славееви
нощи” в град Айтос бяха отличени също с втора награда.
Мъжката и женска фолклорни групи при НЧ „проф. А. Златаров - 1927” с. Каменец, взеха
участие в телевизионното предаване „От Българско, по-българско” и представиха по
достойнство нашият песенен фолклор. Женската група се завърна от събора на народното
творчество „Рожен” с втора награда, а от Единадесетия национален събор „Копривщица –
2015” – Златен плакет за съхранение на народното творчество. Новосформираната мъжка
певческа група на събора на народното творчество „Рожен” получи втора награда, а от
Единадесетия национален събор „Копривщица – 2015” – Златен плакет за съхранение на
народното творчество. Фолклорен ансамбъл „Божур” при НЧ „Пробуда 1934” с. Чарда
спечели втора награда от „Славееви нощи” гр. Айтос, а певческата фолклорна група
„Росна китка”- две трети места – Маринка Георгиева и Васил Петров.
Клуб „Златна есен” гр. Стралджа на фолклорните празници „Славееви нощи” в град
Айтос получи първата награда на певческата група.
В НЧ „Просвета 1892” град Стралджа репетира и изнася концерти фолклорен
ансамбъл „Въжички”, създаден през 1964 година от забележителният български хореограф
Тончо Тончев. Към него функционират три танцови формации разпределени по възрастови
групи-7 -14 години,15 -18 години и 19 -55 години и певчески хор. Всяка година във ФА
"Въжички" се обучават над 100 танцьори ,певци и инструменталисти. Ансамбъл”Въжички”
участва в множество местни, регионални, национални и международни фестивали и
конкурси,от които печели неизменно призови места. В своята дългогодишна дейност
Фолклорен ансамбъл „Въжички е изнесъл над 1500 концерта. Многобройни са участията му
радио и телевизионни предавания. С негово участие са заснети 46 телевизионни филма.
На Детския фолклорен фестивал "Върбова свирка свири" град Болярово на танцовата
формация при ФА"Въжички" бе присъдена "Наградата на кмета на община Болярово". Приз
за хореография от „Златна гега” гр. Котел, а от Единадесетия Национален събор
„Копривщица – 2015”- голямата награда. Ансамбъла представи красотата и богатството на
българския фолклор на пищния карнавал в италианския град Фазано. Селищата от общината,
чрез своите НЧ, училища и детски градини се включват активно в честване празника на
общината със собствени културни програми.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 – „ЖИЗНЕНА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРИ”
В изпълнение на този приоритет, свързан с подобряване на жизнената среда и
инфраструктури бяха използвани всички възможни финансови ресурси - европейски
средства, общински бюджет, целеви средства и национално финансиране.
Мярка 3.1. Обновяване и разширяване обхвата на водоснабдителните системи на
населените места;
През 2015 г. приключи изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводната
мрежа в с. Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа – Атолово и
Воденичане – Джинот в община Стралджа”, финансиран от Програмата за развитие на
селските райони. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е 6 506 878 лв.
По проекта беше реконструиран 3,0 км. вътрешен водопровод.

Мярка 3.2. Обновяване на уличните мрежи и съпътстващите ги инфраструктури
(тротоари, осветление и др.) в населените места;
През 2015 г. за основен ремонт на общинската улична мрежа са изразходвани 392 090
лв. Извършен е основен ремонт на следните улици :
-

ул.”Радецки”, гр.Стралджа на стойност – 50 600 лв.;

-

ул.”Тракия”, гр.Стралджа на стойност – 48 000 лв.;

-

ул.”Г.М.Димитров”, гр.Стралджа на стойност – 20 000 лв.;

-

ул.”Христо Ботев” гр.Стралджа на стойност – 15 000 лв.;

-

ул.”Иван Вазов” с.Зимница на стойност – 58 000 лв.

-

ул.”Мараш” с.Зимница на стойност – 50 000 лв.;

-

ул.”Освобождение” с.Воденичане на стойност – 67 290 лв.;

-

ул.”Г.Димитров” с.Воденичане на стойност – 83 200 лв.;

За поддържане на съпътстващата ги инфраструктура е извършен ремонт на парково
осветление с.Александрово и ремонт на тротоар в с.Войника.
Чакълирани са улици в гр.Стралджа и селата Лозенец, Маленово, Иречеково, Чарда и
Джинот на обща стойност 73 990.76 лв.
Мярка 3.4. Реновиране на административни сгради, читалища и църкви при
внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на прилежащите им
пространства;
През отчетния период бяха ремонтирани следните сгради общинска собственост:
- Читалище с.Каменец на стойност 7 000 лв.;
- Читалище с.Войника на стойност 19 500 лв.;
- Читалище с.Недялско на стойност 12 000 лв.;
- Читалище с.Чарда на стойност 29 000 лв.;
- Основен ремонт читалище с.Правдино – І етап на стойност 69 362 лв.;
- Сградата на кметство с.Саранско – ремонт на покрива ;
- Стопанска сграда кметство с.Палаузово;
- Сграда кметство с.Недялско;
- ДСП с.Каменец – частичен ремонт;
- ЦДГ с.Войника – ремонт покрив;
- ЦДГ с.Първенец – авариен ремонт;
- Здравна служба с.Първенец;
- ЦДГ с.Зимница – ремонт покрив;
Мярка 3.5. Активно използване на алтернативни източници на енергия – слънце, вятър,
геотермални води;
През 2015 г. започна изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова
помощ по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансов
механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 към Министерство на
енергетиката за проект: "Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в
отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол". По проекта ще
се извършат следните дейности:
1. Изграждане на водовземна помпена станция на съществуващ хидротермален
сондаж;

2.Изграждане на довеждащ водопровод
до котелните на СОУ”П.К.Яворов”,
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , ОДЗ „Здравец” и ЦДГ „Мати Рубенова” гр.Стралджа;
3.Доставка и монтаж на топлообменници към действащите котли
на
СОУ”П.К.Яворов”, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , ОДЗ „Здравец” и ЦДГ „Мати
Рубенова” гр.Стралджа;
Мярка 3.7. Оптимизиране на транспортната система, свързаността и достъпността в
общината;
През 2014 г.беше изготвен ПУП-ПЗ и Парцеларен план на „Площадка за зимно
поддържане на четвъртокласната пътна мрежа на Община Стралджа”, а през 2015 г. стартира
процедура за промяна предназначението на земеделската земя, частично е разработена и
техническата документация.
Мярка 3.8. Обновяване и доизграждане на мрежата от общински пътища и осигуряване
на достъп до националните транспортни оси и жп гарите;
По проект по мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г. беше рехабилитирана 7,6 км. от
четвъртокласната пътна мрежа от Общината – двата пътя JAM 1059 /ІІІ – 707 Стралджа –
Атолово/ и JAM 2058/ІІІ – 707 Воденичане – Недялско/ - Джинот.
През 2015 г. с целева субсидия от 245 400 лв. бяха ремонтирани следните пътища:
- JAM 2057 - от р-н ІІІ – 707 до с.Иречеково;
- JAM 2054 - от р-н ІІІ – 707 до с.Правдино;
- ІV път Стралджа - Маленово;
- JAM 2053 – от с.Александрово до с.Поляна;
- JAM 2056 от ІІІ 7072 до с.Люлин;
- JAM 3066 от ІІІ 5308 през с.Каменец;
- JAM 1052 – І-7/Зимница/ - с.Чарда – с.Джинот
Продължаваме поддържането на общинската пътна мрежа – търсят се възможности от
програми и от държавата за нейната реконструкция.
Мярка 3.9. Изграждане на необходимите системи за третиране и отвеждане на
отпадъчните води в населените места и осъществяване на регулярен контрол на
качеството на повърхностните води;
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 2015г. не са постъпвали
сигнали и не са констатирани видими резултати от замърсявания. В изпълнение на взето през
2013г. на среща на всички компетентни институции – Басейнова дирекция Пловдив, РИОСВ –
Стара Загора, РИОСВ – Бургас и Регионалните лаборатории Стара Загора и Бургас към
Изпълнителната агенция по околна среда решение за провеждане на мониторинг по
биологични и физико-химични елементи за качество, на проведената през месец декември
2015г. среща, във връзка с резултатите от мониторинга, беше отчетено, че в пунктовете на р.
Мараш преди и след заустването на Дермен дере, се констатира превишаване на нормите за
добро състоянието по електропроводимост, разтворен кислород, БПК5, азот амониев,
ортофосфати, общ азот и общ фосфор, както и превишаване на нормите за желязо и манган.
През 2015г. се констатира влошаване на състоянието в сравнение с 2014г. В пункта на р.
Мочурица при с.Маленово е установено недобро състояние на показателите
електропроводимост, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати, общ азот и общ фосфор.
Вовните проби от пункта на р. Мочурица при с. Воденичане, след вливане на р. Мараш
показват недобро състояние по показателите електропроводимост, разтворен кислород, азот
нитратен, ортофосфати и общ азот. На срещата беше предложено и през 2016г. да продължат
мониторинга на р. Мочурица и р. Мараш и допълнителния контрол на обектите, заустващи
отпадъчни води в тези реки.

Мярка 3.10. Оптимизиране на съществуващата система за управление на отпадъците, в
съответствие със съвременните екологични изисквания, и с нуждата от закриването на
общинското депо и нерегламентираните замърсявания;
През 2015 г. организираното сметосъбиране и сметоизвозване се изпълняваше от „БКС
– Христо Нанев” ЕООД, с което има сключен договор от 2014 г.
Населените места се обслужват от 1 бр. контейнеровоз «Газ 53», 1 бр. сметосъбирачна
машина „Щаер 1231”, 1 бр. сметосъбираща машина тип «МАН» , 1 бр. булдозер, 1 бр.
ескаватор и 1 бр. камион самосвал «Шкода».
За събирането на битовите отпадъци през 2015г. бяха осигурени както следва:
- 15 бр. контейнери тип 4 m3;
- 540 бр.контейнери тип „Бобър” -1,1 m3;
- 410 бр.пластмасови кофи 0,24 m3 ;
- 1 555 бр.кофи тип „Мева” 0,11 m3;
През предходната година беше извършвана поетапна подмяна на негодните за
употреба индивидуални кофи, както и оптимизиране на системата на организираното
сметосъбиранен и сметоизвозване, състояща се с подмяна на голяма част от скъпоструващите
за обслужване четирикубикови контейнери с контейнери тип „Бобър“. Продължиха
дейностите, започнали през 2014 г. по инвентаризация и картотекиране на съдовете.
Обслужването на съдовете за битови отпадъци, съгласно Заповед № З-660/30.10.2014г.
на Кмета на Община Стралджа през 2015 г. в гр. Стралджа и селата Зимница, Воденичане и
Лозенец се извършваше два пъти месечно, а в останалите населени места 1,5 пъти месечно.
През 2015 г., както и през предходните години са извършвани почиствания на
създадени нерегламентирани сметища на територията на общината на обща стойност
10 239,33 лв.
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
67 броя жълти контейнери тип „ Бобър” за хартия, пластмаса и метал и 35 броя зелени
контейнери тип „Иглу” за стъкло.
За общината все още е невъзможно организиране на разделното събиране на
различните потоци отпадъци, с изключение на тези от опаковки, въпреки законовите
изисквания за това.
Количеството на събраните и депонирани на общинското депо отпадъци за 2015г. е 2
842 тона. Средното количество генерирани отпадъци на жител за годината е 217 кг./ж./г.
Таксата за битови отпадъци на територията на община Стралджа за 2015г. беше в
размер, определен с Решение № 21 от Протокол №3/28.12.2011г.
Разходите през 2015г. за управление на отпадъците са 533 929,60 лв. или 187,87 лв. на
тон отпадък.
През 2015 г. приключи изпълнението на партньорския с общините Ямбол, Сливен,
Тунджа и Нова Загора проект „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“, финансиран от Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“. С проекта се изгради клетка 1 на регионалното депо, закри се и
рекултивира общинското депо в Стралджа. За осигуряване собственото участие по проекта
бяха използвани натрупаните през годините отчисления по чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците.
От м. декември 2015 г. отпадъците от територията на Община Стралджа вече се
извозват за сепариране на инсталацията, находяща се в землището на с.ХаджиДимитрово,
след което се депонират на регионалното депо. Справката за м. декември показва, че 26,02%
от общото количество отпадъци е отсепарирано и остатъка до 100% е обезвреден чрез
депониране.
През 2015год. приключи и проект „Изграждане на пункт за управление на животински
отпадъци в Община Стралджа“ на стойност 2 172 281.31 лв., финансиран от ПРСР.
Хладилните съоръжения ще обслужват събираните от Югоизточен регион на България

животински трупове и кланнични отпадъци и
обезвреждане в екарисаж.

съхраняването им до експедиция за

Мярка 3.11. Усвояване на енергията от геотермалните сондажи и осигуряване
отопление на обществените сгради и за развитие на балнеолечение;
През 2015 г. започна изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова
помощ по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансов
механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 към Министерство на
енергетиката за проект: "Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в
отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол". По проекта ще
се извършат следните дейности:
1. Изграждане на водовземна помпена станция на съществуващ хидротермален
сондаж;
2.Изграждане на довеждащ водопровод до котелните на СОУ”П.К.Яворов”,
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , ОДЗ „Здравец” и ЦДГ „Мати Рубенова” гр.Стралджа;
3.Доставка и монтаж на топлообменници към действащите котли
на
СОУ”П.К.Яворов”, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” , ОДЗ „Здравец” и ЦДГ „Мати
Рубенова” гр.Стралджа;
Мярка 3.12. Опазване на биоразнообразието и формиране на партньорства по въпросите
на околната среда и публична ангажираност към природното наследство;
През 2015 г. приключи проект „За по -добър живот“, финансиран по Програма за
трансгранично сътрудничество България – Турция. Част от дейностите по проекта бяха
свързани с повишаване на екологичната култура на населението на общината. Беше
извършено следното:
 Разработени и разпространени са 4 вида брошури - за разделно събиране на хартия,
пластмаса, метал и стъкло; за разделно събиране на биоразградими отпадъци; за
разделно събиране на батерии, акумулатори и излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване; за разделно събиране на излезли от употреба моторни
превозни средства, гуми, отработени масла и строителни отпадъци;
 Обособени са 6 бр. природо-защитни кътове с обучителни материали в следните
учебни заведения: СОУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
гр. Стралджа, ЦДГ „Мати Рубенова“, гр. Стралджа, ОДЗ „Здравец“, гр. Стралджа, ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница, ОУ „Христо Ботев“, с. Войника. За
осигуряване на разнообразието на материалите в тези кътове допринесе и
организацията „Екобулпак“, която предостави различни книги, наръчници с добри
практики и тетрадки;
 Проведен е литературен конкурс за есе на тема „Моята зелена идея”;
 Организирана е изложба на произведения, направени от различни отпадъчни
материали;
 Проведена е кампания за разделно събиране на батерии сред учениците;
 Проведен е двуседмичен семинар за ученици на различни екологични теми;
 Организиран е концерт, на който ученици от различните училища представиха свои
творчески проекти, свързани с природата и опазване на околната среда;
Мярка 3.13. Доразвитие и поддържане качеството на зелената система в населените
места.
В сферата на поддържане качеството на зелената система през 2015 г. беше изпълнен
проект „Изграждане на зона за отдих, социални контакти, игри и забавления в
с.Маленово, общ.Стралджа”, финансиран от ПУДООС, Национална кампания „Чиста
околна среда 2015 г.“ По проекта беше благоустроено площадното пространство пред
читалището с.Маленово, находящо се в централната част на селото и изградена детска
площадка чрез реализиране на следните дейности:
o почистване на терена;

o подходящо озеленяване /затревяване, засаждане на цъфтящи и вечнозелени храсти,
зацветяване/;
o доставка и монтаж на кошчета за отпадъци и пейки;
o доставка и монтаж на детски съоръжения - пързалка и люлка;
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: СОЦИАЛНА СФЕРА – УСЛУГИ И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Мярка 4.3. Физическо обновяване на здравни и образователни заведения;
През 2015 година продължи дооборудването на медицинските кабинети в училищата и
ЦДГ. Реализирани са ремонти на УВЗ на стойност 63 941лв.
Мярка 4.4. Осигуряване на подходящи условия за образование и културен живот за
всички социални групи;
Обогатена е материалната база на училищата и целодневните детски градини със
собствени средства и по проекти на стойност 31 950 лв. Оборудван изцяло е здравния
кабинет в СОУ”П.К.Яворов” и дооборудвани са стоматологичния кабинет в същото училище
и ЦДГ в гр. Стралджа със средства от ученическо здравеопазване на стойност 14 852 лв.
В училищата са реализирани по НП”С грижа за всеки ученик” – 15 проекта по модул
„Осигуряване на обучението на учениците от начален етап на основното образование за
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” и 9 проекта
по модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиален етап на основното
образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка” .
На 31.06.2015г. приключи участието на всички средищни училища в проект
„Подобряване на качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес” на стойност 142 756лв.
Организирано е едно петдневно зелено училище с ученици от начален курс и една
екскурзия до Румъния с ученици от среден курс от СОУ”П.К.Яворов” - Стралджа
Мярка 4.5. Повишаване на образователното равнище, заетостта и икономическата
активност на трудоспособното население, вкл. чрез прилагане на метода „учене през
целия живот”;
През 2015г по тази мярка за повишаване на образователното равнище е реализирана
само програмата:
1. Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”
Резултат: осигурена работа на 1 лице. Усвоени са 5 260лв
Чрез програмите за заетост е осигурена работа на трайно безработни лица по
1.Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” по следните
дейности:
1. С комунално битов характер
2. С траен характер
3. Социални дейности
4. Неотложни и аварийни дейности
5. Сезонни работници
Осигурена е работа на 33 лица. Усвоени са 14 377 лв.
По „Регионална програма за заетост” е реализирана дейност поддръжка на
пътища – осигурена е работа на 15 лица. Изразходени са 38 570лв.
Чрез прилагане метода „учене през целия живот” работещите в социалната сфера
използват различни методи за повишаване на своята квалификация – открити занятия,
бинарни уроци, обучения и др.

Мярка 4.6. Насърчаване и организиране на социалната и икономическа интеграция на
хората с увреждания и на ромската етническа група;
С ПМС № 4 от 15 януари 2015 година от държавния бюджет чрез Агенцията за
социално подпомагане бяха предоставени средства на общината за предоставяне на
социалната услуга „Личен асистент“ на потребителите, за които е извършена социална оценка
по Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007 – 2013 г. По този проект бяха подпомагани хора с увреждания и самотно
живеещи хора. Продължителността на услугите бе от 02.02.2015 г. до 25.04.2015 г.
Доставчиците на тези услуги бяха 41„лични асистенти”, назначени от Кмета на общината и
обгрижваха 48 потребители от Стралджа, Лозенец, Иречеково, Александрово, Поляна,
Джинот, Чарда, Атолово, Зимница, Тамарино, Каменец, Правдино и Воденичане.
Чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Нови
възможности за грижа” бяха подпомагани също хора с увреждания и самотно живеещи
хора.Проектът се реализира от 24.05.2015г. Ползвателите на тази услуга подаваха комплект от
документи до Кмета на общината, които се представяха в Дирекция СП – Ямбол. Въз основа
на това дирекцията изготви социална оценка, която бе представена в общината. В резултат
на което кметът на общината сключи договори с който се предоставят комплекс от услуги,
насочени към социалната работа и консултации на потребителите свързани с потребностите
им и с организация на свободното им време. Доставчиците на тези услуги бяха „лични
асистенти”, назначени от Кмета на общината след направен подбор от комисия назначена от
него.
Ползватели на тази услуга бяха 44 потребители с 39 асистенти от Лозенец,
Войника, Джинот, Чарда, Атолово, Зимница, Александрово, Маленово, Тамарино, Каменец и
Палаузово.
Другият проект, който общината продължи да реализира по тази мярка през 2015г.
е „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”. Той стартира
през 2011година, чрез извършване на строително-монтажни работи в Сградата за социални
услуги в гр. Стралджа и ЦДГ в селата Зимница и Лозенец. През 2014г през месец август
стартира първата услуга предвидена по проекта, а именно „Допълнителна подготовка за равен
старт в училище”. Услугата се доставяше само един месец, защото на 15 септември започна
учебната година., до края на същата година по този проект стартираха още две услуги „Здравна консултация за деца” и „Интеграция на децата в детските градини и
предучилищните групи/класове”. Тези три услуги бяха доставяни и през 2015година, като в
началото на годината стартираха и услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и
„Семейно консултиране и подкрепа”
Екипите, които работиха по този проект бяха съставени от следните специалисти:
٠ „Здравна консултация за деца” – „лекар-педиатър”, „медицинска сестра”
„медиатор” и „стоматолог”;
٠ „Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/класове” „социален работник” и „медиатор”;
٠„Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и
подкрепа” – „социален работник” – 2бр., „медиатор” – 2бр., „психолог”,„лекар – гинеколог”,
„акушерка” и „юрист” .
٠„Допълнителна подготовка за равен старт в училище” – „ педагог” – 2бр. и „
медиатор” – 2бр.,
и „ социален работник – кординатор”.
Проекта прислючи на 31.12.2015г.
Мярка 4.7. Осигуряване на пълноценно социално подпомагане на нуждаещите се деца и
възрастни по модела „грижа в общността”.
Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/
ЦСРИ предлага почасово разнообразни консултативни, терапевтични и
рехабилитационни дейности. Консултативните дейности са насочени, както към кандидатпотребителите и потребителите на социални услуги, така и към техните близки.
Терапевтичните дейности имат за цел да развият нарушени или липсващи социални умения,
да коригират нарушения в развитието. Рехабилитационните програми са насочени към

възстановяване и социална интеграция. Дейностите по медицинска рехабилитация се
провеждат след задължителна консултация и назначение от лекар – физиотерапевт.
Предлагани социални услуги в ЦСРИ: медицинска рехабилитация - физиотерапия и
лечебна физкултура, логопедична терапия, психологична подкрепа и консултиране и
занимателна трудотерапия за деца. Логопедичната и двигателната рехабилитация се
предоставят мобилно т.е извън сградата на СУ.
През 2015 г. в ЦСРИ са ползвали социални услуги повече от 80 възрастни и 56 деца.
Средномесесечната заетост на социалната услуга е 44 потребители, при капацитет 35, което и
с 9 повече в сравнение с миналата 2014 година.
От началото на 2015г. ЦСРИ притежава специализиран бус с рампа за инвалидна
количка. С него се извършва безплатен транспорт на лица и деца с увреждане до ЦСРИ за
провеждане на планираните рехабилитационни дейности. До момента са транспортирани
потребители освен от Стралджа, също и от с. Лозенец, с. Недялско и с. Атолово. През 2015г.
беше закупен вертикализатор за деца с увреждания тип ”Котка” 2. Той подпомага работата
при деца с ДЦП, парези на долните крайници, дегенеративни заболявания на ЦНС и др.
Апаратът може да се адаптира до 10 годишна възраст на децата и се използва за подпомагане
работата с едно дете с ДЦП. Физиотерапевтичната техника е обновена с 1 апарат за
физиотерапия - „Медим”300, който заменя един от старите апарати „Тонус” , приложим при
работа с лица с дискова херния, неврити и др.
За подобряване на материално - техническата база през 2015 година бяха закупени 2
броя медицински кушетки, масажна топка „тип „Фъстък” , както и нови дидактически
материали за сензорна стимулация в логопедичния кабинет.
Освен рехабилитационните и терапевтични дейности Центъра организира дейности за
отбелязване на различни традиционни, календарни и религиозни празници. За празника на
мартеницата – 1-ви март в ЦСРИ се изготвиха мартеници за домуващите в ДВХУИ – с.
Маленово. Със свои изделия се включиха и в благотворителната Великденска инициатива на
Клуб „Надежда” за набиране на средства в подкрепа на нуждаещи се деца. Организирани бяха
тържества за 1 – ви юни и за „Рожден ден” на ЦСРИ. Актьорите от ДКТ –гр. Ямбол направиха
празника за рожденнния ден на Центъра незабравим за децата с представлението „Детско
царство”.
За популяризиране на дейностите на ЦСРИ бе изготвена и разпространена нова
рекламна брошура.
През годината за издръжка на центъра са изразходени 137 777 лв., от тях за ФРЗ и
осигуровки 89 568лв., 35 222лв за издръжка от които за текущи ремонти 5 804 лв. , 12 689лв.
капиталов разход и 298лв. застраховки.
Център за обществена подкрепа /ЦОП/ осигурява комплекс от социални услуги 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. Децата се насочват от Отдел „Закрила на детето”. След
получаване на Направление/Заповед от О”ЗД” се провежда екипна среща, на която се
обсъжда случая, след което се прави оценка на потребностите и оценка на риска. На тяхна
база се изготвя индивидуален план за работа с детето, плана се съгласува от
родителя/настойника. По изпълнението на заложения план за работа с децата, ЦОП изготвя
регулярно на три месеца социални доклади, които изпраща в О”ЗД”при Д”СП” –гр. Ямбол.
През 2015 г. ЦОП е обслужил 25 деца. Средномесечният брой потребители за 2015 г.
е 18 деца с които работеха 2 специалисти – психолог и социален работник .
Услугите, които предлага центъра са:
٠ «Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се
поведение»

٠ „ В подкрепа на образованието „.
٠ „ Превенция на агресията сред подрастващите”.
Заедно с псочените услуги центърът работи и в направление културно-масова
дейност. Децата посещават центъра по предварително изготвен график, два или три пъти
седмично според нуждите.
През 2015 година за издръжката и капиталови разходи на центъра са изразходени 35 156
лв., от тях за ФРЗ и осигуровки 27 925лв и 7 231 за издръжка.
ПРИОРИТЕТНА
ОБЛАСТ
5:
„УПРАВЛЕНИЕ
И
АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ” е естествено продължение на Приоритет 4 : „Подобряване имиджа на
общината, укрепване на административния капацитет
и активизиране ролята на
гражданското общество” от ОПР за периода 2007-2013 г и смисълът й е да очертае
дейностите, които общината ще реализира за изпълнение на ОПР 2014-2020, свързани с
добро и ефективно управление на всички ресурси (човешки, организационни, финансови и
материални).
Мярка 5.1. Повишаване на капацитета за разработване и управление на проекти,
финансирани от европейските структурни и Кохезионен фонд;
Реализираните дейности по тази мярка:
 През м.август 2015 г. приключи проект „Надграждащо обучение- Община Стралджа”
– който бе петият поред проект по Оперативна програма ”Административен
капацитет”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейски социален фонд, който общината изпълнява. Проектът бе по приоритетна
ос „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна
държавна администрация”.
При изпълнението на този проект бяха обучени 319 служители, като обученията бяха
разделени в две дейности:
-Обучения в Институт по публична администрация и
-Надграждащо обучение по ключови компетентности.
По дейност ”Обучения в Институт по публична администрация” бяха проведени 6
обучения, в които са участвали 19 служители от структурните звена на Общината.
По дейности ”Надграждащо обучение по ключови компетентности” са проведени 2
обучения по 3 модула. Обучени са 300 служители. В рамките на тази дейност бяха проведени
две обучения по 3 модула:
Модул 1 "Лична ефективност" –обучени 100служителя.
Модул 2 „ Управление на промяната, времето и стреса” –обучени 100 служителя.
Модул 3 „ Мултикултурна комуникация, толерантност и антидискриминация” –
обучени 100 служителя.
Ежегоден анализ на нуждите от обучение на служителите на общинската
администрация:
Анализът се провежда ежегодно и въз основа на него се планират специализирани обучения
по структурни звена. Анализът служи и като основа за планиране на дейностите по проекти за
обучение, финансирани със средства на Европейските фондове.


Мярка 5.2. Оптимизиране дейността на общинската администрация чрез осъществяване
на трансгранични проекти, разработване на стратегически документи (устройствени
планове и секторни стратегии) и регулярен контрол по изпълнението им;
Реализирана дейност по мярката:
През 2015 г. приключи изпълнението на проект „За по -добър живот“ на стойност
579 123.10 евро. Част от дейностите по проекта бяха свързани с обучение на ученици по
екологични теми, повишаване на екологичната култура на населението на
общината/разработени и отпечатани брошури за разделно събиране на различни потоци
отпадъци, проведен двуседмичен семинар за ученици на различни екологични теми, закупени

съдове за отпадъци, почистено, облицовано с бетон дъното и частично
сглобяеми ст.бетонни елементи Дере № 2/.

покрито

със

Мярка 5.3. Осъществяване на диалог и формиране на партньорства между общинската
администрация и бизнеса за стимулиране на предприемачеството, инвестициите и
координацията между търсене и предлагане на пазара на труда;
С решение на Общински съвет Стралджа са предоставени на животновъди, общински
пасища, мери в землището на с.Лозенец, Палаузово и Стралджа с цел изграждане на
животновъдни ферми извън населените места.
Изградена е дестиларна за лавандулово масло в землището на с.Зимница от частен
инвеститор, като през 2015 г.е модернизирана с нова техника.
Мярка 5.4. Разширяване на обхвата и разнообразието на предоставяните електронни
услуги и комплексно административното обслужване и улесняване на достъпа до тях;
Реализирана поддейност: Въвеждане на Комплексно административно обслужване.
В изпълнение на разпоредбите на АПК от 25 март 2015 г. в Общинска администрация
Стралджа е въведено комплексно административното обслужване. За да се осигури
прилагането на комплексно административното обслужване е:
- актуализирана Наредба № 5 за администрирането на таксите и цените на услугите;
-Списък на услугите, предлагани от Общинска администрация, кметства и кметски
наместничества;
- Формулярите за заявяване на услуги.
ІV.ДЕЙСТВИЯ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ.
1.

Контрол върху изпълнението на общинския план за развитие

Конкретните видове дейности по наблюдението и оценката на ОПР са същностната
част от системата за наблюдение и оценка. Тяхното правилно разпределение във времето
гарантира по-добро управление на цялостния процес на реализацията на плана. Българското
законодателство в областта на регионалното развитие ясно регламентира основните роли на
участниците в системата за наблюдение и оценка. Обезпечаването на дейностите по
изработването, съгласуването, последващата реализация и мониторинга са отговорност на
кмета и общинския съвет. Двата органа на управление отговарят и за въвличането на
широката общественост в работата по разработването и прилагането на плана. Кметът на
общината организира цялостния процес като създава условия за координация и комуникация
с одобряващия и приемащия орган - общинския съвет.
Основен орган за наблюдение на ОПР е общинския съвет. Неговите функции по тази
дейност са осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и
разпределение на отговорностите между отделните структури в общинската администрация,
изпълняващи ОПР, както и поддържането на комуникация е централните и местни
институции.
При необходимост и при спазването на принципите на партньорство и прозрачност,
общинския съвет може да предприеме мерки за промяна и доразвитие на системата за
наблюдение и оценка на плана.
Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните доклади,

които се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата за наблюдение
и оценка на ОПР Стралджа предвижда разработването на шест доклада.
Системата от индикатори е част от системата за наблюдение, оценка и актуализация на
ОПР Стралджа. Системата дава възможност да бъде измерен ефектът от прилагането на плана
и конкретно програмите и политиките заложени в него. Тя е основен инструмент за
проследяване на заложените в ОПР цели, приоритети и мерки.
2.

Програма за реализация на ОПР

Програмата за реализация завършва структурата на Общинския план за развитие и е
водещо условие за реализацията на целите заложени в ОПР. Заедно с останалите
инструменти, тя определя начините за разпределение на наличните и потенциалните
общински времеви, финансови и организационни ресурси. Програмата цели да изведе найподходящите за реализация проекти, които са подчинени на заложените мерки по
приоритетните области за развитие. Всеки един от предложените проекти е остойностен,
определени са възможните източници на финансиране, отговорната структура и потенциалните партньори за реализацията му, както и най-доброто му планиране във времето, с оглед
ефикасно използване на ресурсите. По този начин се осигурява стабилна основа за
изпълнението на плана.
Включените в състава на ОПР 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 петте 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.
3. Мерки за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност при
реализация на ОПР на Община Стралджа
Като основен инструмент за развитието на община Стралджа, Общинският план за
развитие трябва да бъде ефективен и ефикасен. За да се постигне това той следва да бъде
разработен и реализиран с участието на всички заинтересовани страни – граждани, бизнес,
местна администрация. Формирането на предпоставки за диалог между всяка от страните е
условие за взаимно разбиране на целите и подкрепа за реализацията му чрез съвместни
действия.
Законът за регионалното развитие и правилникът за неговото прилагане, припознават
тази необходимост и определят партньорството, публичността и прозрачността като
ръководни принципи при разработването на ОПР. За тази цел на кмета и на общинския съвет
са вменени отговорностите по осигуряването на публичност и информация за дейностите по
ОПР.
Нормативната уредба в България регламентира инструментите за управление и реализация на общинските планове за развитие. Това са: годишните доклади за изпълнението на
ОПР; междинната и последваща оценки на общинския план. Тези документи следва да
съдържат обективна информация за прогреса по реализацията на плана и евентуални
отклонения от предварително зададените цели, ако са настъпили такива. Законодателството
изисква тези доклади и оценки да бъдат представени публично и публикувани на
официалната страница на община Стралджа. Добра практика е провеждането на публични
дискусии, на които отговарящите за управлението на плана звена показват постигнатите
резултати и дискутират със заинтересованите страни мерки за преодоляването на появилите
се рискове и трудности, ако има такива.
Друг способ за осигуряване на партньорство и публичност е създаването на
оперативни партньорства за реализацията на изведените в ОПР проекти, които са описани е
Програмата за реализация в настоящия документ. Общинската администрация периодично
публикува новини за реализацията на проектите, както и отговорниците за тях както на своя

уебсайт, така и в местните медии. На обществено обсъждане се подлагат предложенията за
поемане на общински дълг във връзка с реализацията на проекти, за които има подписани
договори за безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти изисква
обезпечаване с финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от
Управляващите органи на оперативните програми.
ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО.
Планът на общината ще се актуализира и допълва във времето в зависимост от
динамично променящите се условия при отчитане на местните потенциали и ресурсните
ограничения. Актуализацията е един механизъм за придаване на динамична рамка на плана в
унисон с индикативните програми.
Поради значителния брой включени в ОПР мерки и дейности, значителна част от тях
ще бъдат реализирани през втората половина на периода на действие на ОПР /2014-2020г./
Изпълнението на Общинския план за развитие на община Стралджа представлява
продължителен, сложен и многообхватен процес, който зависи от фактори и промени във
вътрешната и външната среда. Той подлежи на постоянно наблюдение и контрол на
изпълнението на предвидените приоритети, цели и мерки.
За целите на наблюдението и оценката се изгражда система съгласно нормативните
изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране на информация,
индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по
наблюдението и оценката, както и системата за докладване и осигуряване на информация и
публичност. В цялостния процес на наблюдение участват кметът на общината, кметовете на
кметства, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономически
партньори, неправителствените организации, представители на гражданското общество в
общината.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнените на Общинския план за развитие
цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите на
интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на
планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на
плана обхваща и Програмата за неговата реализация На база на гореизложеното, можем да
направим извода, че част от мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от
Общинския план за развитие на Община Стралджа за периода 2014-2020 г. през 2015 год. се
изпълняват. Характерно за втората половина на отчетна година е приключването на вече
изпълняващи се проекти от изминалия програмен период 2007 – 2013 г. и липсата на
отворени схеми за кандидатстване за финансиране през новия програмен период.
Като се има предвид повишеният капацитет на администрацията за разработване,
управление и отчитане на проекти, опита от реализацията на предишните такива, готовите
проекти от предходния планов период, Община Стралджа има готовност активно да участва с
проектни предложения по новите Оперативни програми и да изпълни заложените в ОПР
индикатори.
Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2015 год. са постигнати с
финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и Оперативните програми.
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. Приоритетите и
дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на Община Стралджа и се
степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящето и бъдещето
на общината.

В община Стралджа е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от
гледна точка на съпоставимост между планирани и реализирани проекти, вътрешен
мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР пред
Общинския съвет. През последните години общинската администрация се е възползвала от
всички приложими към общинските проблеми възможности за кандидатстване с проекти,
привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на българските
министерства. Общината е натрупала сериозен опит в подготовката на проекти и
административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е добър механизъм
за избор на приоритетни за територията проекти и дейности.
 Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за
подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и
естетизацията на селищната среда.
 Ангажиментите на Община Стралджа са свързани с поддържането и обновяването на
общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и
канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците,
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за
енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата
инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на
нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината и
привличането на нови инвеститори в града и общината. През 2015 г. с привлечени
финансови ресурси
са подобрени на транспортната и ВИК инфраструктури;
инфраструктурите , свързани с управление на отпадъците в общината.
 Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица, с наличие на
неравнопоставени групи на пазара на труда;
 Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения за които
се търсят възможности за финансиране.
 Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2015 г. са постигнати с
европейско, национално и общинско финансиране;
 Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва да са насочени към
изграждането на администрация с много добър капацитет, намаляване на
бюрокрацията и повишаване на прозрачността в управлението и предоставянето на
услуги. Да продължи да се работи в посока целенасочено обучение и специализация на
служителите, повишаване на езиковите и компютърните им умения, както и
обогатяване на практическия опит чрез участие в експертни мрежи за сътрудничество
на национално и регионално ниво.
Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по
изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. Приоритетите и
мерките са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на Община Стралджа и се
степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящето и бъдещето
на общината.
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