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ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com

ОТЧЕТ
за 2014г.

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА 2014г. – 2020г. И НЕРАЗДЕЛНАТА ЧАСТ ОТ НЕЯ

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

На основание чл. 79, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда, кметът на
община Стралджа е разработил Общинска програма за опазване на околната среда
2014-2020г. / ОПООС /, която е приета от общински съвет – Стралджа, контролиращ
изпълнението й. Неразделна част от тази програма е Програмата за управление на
отпадъците на община Стралджа 2014-2020г. / ПУО /, разработена в изпълнение на чл.
52, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците.

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 79,
ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закон за управление на
отпадъците. Отчетът съдържа информация за степента на постигане на целите,
резултатите и предприетите мерки за изпълнение на горепосочените планови
документи.

В стратегическата част на ОПООС са заложени главна и специфични
стратегически цели, постигането на които ще спомогне за постигане на устойчиво
решаване на съществуващите екологичните проблеми и за запазване на доброто
състояние на околната среда в Община Стралджа.

Главна стратегическа цел:
Опазване и съхранение на природните ресурси за достигане качество на

околната среда, недопускащо рискове за човешкото здраве.
Специфични стратегически цели:

 Поддържане на екологичното равновесие на територията на общината
 Повишаване качеството на околната чрез инфраструктурно и организационно

осигуряване
 Подобряване административния капацитет за управление на околната среда и

повишаване екологичната култура, информираност и активно участие на
гражданите в решаване на екологичните проблеми

Основните приоритети в ОПООС, за изпълнението на които се работеше през
изминалата година са:

Приоритет 1: Опазване на биоразнообразието и зелената система на
общината; ограничаване на последиците от антропогенни въздействия.

През 2014г. за постигане изпълнението на приоритета бяха предприети действия,
свързани със запазване и възстановяване на зелената система на общината и
мероприятия, насочени към намаляването на последствията от антропогенните
въздействия.
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В сферата на зелената система беше изпълнен проект „Почистване на парк и
обособяване на зона за отдих в с. Лозенец“, общ. Стралджа, финансиран от ПУДООС,
Национална кампания „Чиста околна среда 2014г.“ Този проект се реализира в рамките
на съществуващия парка на с. Лозенец – възстановиха се зелени площи, засадиха се
едногодишни и многогодишни тревисти, храстови и дървесни видове.

През 2014г. е издаден 1 бр. позволително за ползване на лечебни растения.
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 2014г. не са
постъпвали сигнали и не са констатирани видими резултати от замърсявания. 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 беше взето решение за
провеждане на мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество. На
срещата през месец декември 2014г. във връзка с резултатите от мониторинга, беше
отчетено, че в пунктовете на р. Мараш преди и след вливането на Дермен дере, както и
в пункта след заустване на Дермен дере се констатира влошаване на състоянието по
разтворен кислород, БПК5, азот амониев и азот нитритен. В останалите пунктове по
течението на р. Мочурица при с. Маленово и с. Воденичане също е установено умерено
до недобро състояние на тези показатели и в допълнение и на ортофосфати и общ
фосфор. На срещата беше предложено и през 2015г. да продължат мониторинга на р.
Мочурица и р. Мараш и засиления контрол на обектите, заустващи отпадъчни води в
тези реки.

Едно от основните антропогенни въздействия върху околната среда е
замърсяването на атмосферния въздух. Фактор, допринасящ за това е автотранспорта.
Подобряването на състоянието на уличната и пътната мрежа подпомага намаляване
запрашеността на въздуха и по този начин благоприятства състоянието на този
копмонент на околната среда. През 2014г. като дейност в тази сфера може да се отчете
изпълнението на проект „Подобряване на съществуващата улична мрежа в населени
места на община Стралджа“, финансиран от Публична Инвестиционнна Програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“. С проекта се изпълни реконструкция на
улици в гр. Стралджа и селата Зимница, Иречеково, Недялско и Каменец. През
годината започна и изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа
в с. Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа – Атолово и
Воденичане - Джинот в община Стралджа, област Ямбол”. Дължината на предвидената
за рехабилитащия пътна мрежа е 7,6 км. До момента е избран изпълнител на СМР, но
същинското изпълнение ще се извърши през 2015г.

Приоритет 2: Намаляване интензитета и нивото на въздействие на
климатичните промени.

Част от дейностите, заложени в програмата са насочени към повишаване на
енергийната ефективност в обществения и жилищния сектор и използването на
възобновяеми енергийни източници. Други дейности са насочени към за устойчиво
управление на горите и залесяване на неземеделски територии.

Едната от дейностите, заложени в програмата, предвидени за изпълнение на този
приоритет е „Използване на геотермални води в отоплителните инсталации на
обществени сгради образователни, здравни, административни и др. / или за други
цели“. С цел подготовка изпълнението на тази дейност през годината беше проведена и
приключи процедурата по промяна предназначението на земята на площадката, където
е разположен сондажа от който ще се водовзема. Започна и подготовката на проектно
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предложение за кандидатстване за финансиране от Европейското икономическо
пространство.

През 2014г. в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Маленово са
монтирани соларни колектори за топла вода, което е още една реализирана в общината
дейност, свързана с използването на ВЕИ.

През 2014г. приключи и проекта „Чиста енергия за осветление на обществени места
в  Стралджа и Кавакли“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество
България – Турция. Този проект в сферата на използването на възобновяеми енергийни
източници, осигури поставяне на фотоволтаични лампи за улично осветление в гр.
Стралджа и селата Зимница, Лозенец и Воденичане.

През годината беше приключен последния етап на корекция на Дере № 2,
финансиран по проект „За по - добър живот“, Програма за трансгранично
сътрудничество България – Турция. С изпълнение на тази корекция се осигуриха
безпроблемното оттичане на повърхностните дъждовни води от територията на гр.
Стралджа и превенция на съществуващите до настоящия момент ситуации на
наводнения в южната част на града.

В сферата на устойчивото управление на горите беше извършено следното:
Продължи изпълнението на проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи

на територията на Община Стралджа“, финансиран от Програмата за развитие на
селските райони. Проектът предвижда залесяване с черен бор на 158 дка в местността
„Мараш“, землището на гр. Стралджа. През 2014г. беше извършена почвоподготовка на
терена – изчистване на съществуващата растителност и продълбочаване на почвата.
Проектът ще приключи през 2015г.

Сключи се договор за финансиране на проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи Община Стралджа“ от Програмата за развитие на селските райони.
С изпълнението на този проект ще бъдат залесени 260 дка изоставени ниви в землищата
на селата Недялско, Люлин и Александрово. Залесяванетот ще бъде с широколистна
растителност – дъб, ясен и липа. През 2014г. все още не са започнали същинските
дейности по проекта.

В края на 2014г. беше сключен и договор с ДФ „Земеделие“ за изпълнение на
проект „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари“, който
предвижда изграждането на наблюдателен пункт в горския фонд на Войнишки
Бакаджик.

Приоритет 3: Изграждане на необходимата техническа инфраструктура за
водоснабдяване  и пречистване на отпадъчните води.

От предвидените в програмата дейности по този приоритет, през настоящата
година започна изпълнението на тази, касаеща реконструкция на водопроводната
мрежа в с. Воденичане. Проектът е финансиран по ПРСР и ще приключи през 2015г.

Приоритет 4: Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху
околната среда и човешкото здраве.

През 2014г. беше проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на
услугата «Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в
община Стралджа, почистване на улици, тротоари и други обществени места на
територията на община Стралджа, включително при снеговалеж и др. Обслужване на
общинско депо за неопасни отпадъци Стралджа до закриването му.», след
приключването на която беше сключен договор с „БКС – Христо Нанев” ЕООД.
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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 2014 г. бяха осигурени както следва:
- 55 бр. контейнери тип 4 m3;
- 466 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. Извършена беше инвентаризация и картотекиране
на всички налични съдове.

Обслужването на съдовете за битови отпадъци, съгласно Заповед № З-
798/28.10.2013г. на Кмета на Община Стралджа през 2014г. в гр. Стралджа и селата
Зимница, Воденичане и Лозенец се извършваше два пъти месечно, а в останалите
населени места 1,5 пъти месечно.

През 2014г., както и през предходните години са извършвани почиствания на
създадени нерегламентирани сметища на територията на общината.

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. Честотата на
извозване е веднъж на две седмици за жълтите контейнери за всичките четири селища и
по заявка от страна на Община Стралджа за зелените контейнери.

През годината бяха проведени преговори с организации по оползотворянане на
различни отпадъчни потоци, но тъй като общината е малка и не представлява интерес
за тези организации, така и не се стигна до сключване на договори. В този смисъл 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
2014г. е 3 723 тона. Средното количество генерирани отпадъци на жител за годината е
280 кг./ж./г.

Таксата за битови отпадъци на територията на община Стралджа за 2014г. беше
в размер, определен с Решение № 21 от Протокол №3/28.12.2011г. Поради
невъзможност за финансиране на дейностите с отпадъци от други източници и пера на
общинския бюджет, разходната част на план  сметкат за дейност „Чистота“ се определя
изключително от приходната.

Разходите през 2014г. за управление на отпадъците са 558 088,66 лв. или 149,90
лв. на тон отпадък.

Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците
2009-2013г., генерираните на територията на община Стралджа битови отпадъци следва
да се обезвреждат в Регионално депо Ямбол. И през 2014г. продължи изпълнението на
партньорския с общините Ямбол / в качеството й на водеща община /, 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 – 2013г.“. През предходната година беше избран изпълнител за изграждане на
клетка 1 на регионалното депо, открита беше и обществената поръчка за избор на
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изпълнител на проектирането и изпълнението на техническата рекултивация на
общинското депо Стралджа.

През настоящата година започна изпълнението на проект „Изграждане на пункт
за управление на животински  отпадъци в Община Стралджа“, финансиран от ПРСР.
Този пункт ще обслужва целия югоизточен регион. С реализирането му ще се реши
проблема с организацията по събирането и съхраняването на животински трупове и
кланнични отпадъци до експедицията им в екарисаж.

Приоритет 5: Повишаване на административния капацитет и
информационната осигуреност

През 2014г. общината изпълни проект „Въвеждане на механизми за наблюдение,
контрол  и последваща оценка при изпълнение на политиките на Община Стралджа“,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, основни дейности
от който проект бяха изготвянето на Програма за управление на отпадъците на
територията на община Стралджа за периода 2014-2020г., както и разработване на
Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката
по управление на отпадъците от община Стралджа. След въвеждане на правилата, беше
проведено обучение за прилагането им, което допринесе за повишаване на
компетентностите на служителите от община Стралджа, най-вече на кметовете и
кметските наместници на населените места.

По проект на Националното сдружение на общините в Република България „Е -
ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт“,
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, главен експерт „Екология“
в общината премина курс на обучение на тема „Политика за околната среда: Политика,
законодателство и изпълнение”, с което се повиши професионалната квалификация на
този общински кадър.

През предходната година бяха разработени и приети от Общински съвет
Стралджа и настоящата Общинска програма за опазване на околната среда 2014-2020г.,
както и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стралджа,
разработена, съгласно изискванията на чл. 22 от ЗУО.

С цел информационно обезпечаване на общината с данни за състоянието на
околната среда, през 2014г. беше разработен софтуерен продукт с база данни за
отпадъците, който с периодичното си поддържане и актуализиране ще осигури
адекватна информация във всеки един момент за реалната ситуация в сферата на
управление на отпадъците в общината.

През годината се поддържаха актуални следните, създадени през предходни
години, регистри:

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

- Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири
публична общинска собственост

- Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода
- Регистър на съоръженията от находище на минерална вода „Стралджа”
- Регистър на издадените разрешителни и заповеди за отсичане и кастрене на

дървета
През годината бяха подготвяни и представяни в Националния статистически

институт отчети за битовите отпадъци, за източниците на емисии, за екологичните
стоки и услуги. Тези отчети са от съществено значение за правилната оценка на
съществуващото състояние и за осъществяване на  ефективно планиране и контрол на
дейностите в различните сфери на опазване на околната среда.
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Приоритет 6: Участие на обществеността в решаването на проблемите на
околната среда и повишаване на екологичната образованост на жителите

Основен проблем, свързан с околната среда през 2014г., в който обществеността
взе активно участие е преразглеждането на Разрешително № 158/06.12.2010г. по чл. 104
от Закона за опазване на околната среда на предприятие с висок рисков потенциал с
оператор «Берета Трейдинг» ЕООД – Производствено-складова база за боеприпаси –
Стралджа - Мараш. По време на обявения от общината обществен достъп до
документация, постъпиха становища от Инициативен комитет – с. Лозенец, от ППК
„Начало”-93” гр. Стралджа, от УС на Туристическо дружество Кале”, гр. Стралджа, от
„Мурра – 2002” ООД, от „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол, от „Булгартрансгаз” ЕАД и от ПТК
„Съгласие”, гр. Стралджа. Беше проведена и среща на жителите на с. Лозенец с Кмета
на Община Стралджа на която беше изразена и позицията на най-силно засегнатото от
взривовете на 05.06.2012г. населено място. Неминуемо за последващата отмяна на това
разрешително от значение беше и факта, че обществеността изрази силно негативното
си мнение относно възобновяване дейността на производствено – складовата база.

През годината на обществено обсъждане бяха подложени и Доклада по ОВОС за
инвестиционно предложение за „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в
участъка компресорна станция „Лозенец“ – очистно съоръжение „Недялско“, както и
няколко по-малки инвестиционни предложения за които се преценяваше
необходимостта от извършване на ОВОС.

При разработването на ОПООС, на ПУО и на Наредбата за управление на
отпадъците, техни проекти бяха публикувани на сайта на общината за изразяване на
становища и предложения от граждани и юридически лица. Обществено обсъждане
беше организирано за проектите на програмните документи, както и за проекта за
План-сметка за дейност „Чистота“ за 2015г.

Обществеността изигра важна роля през годината и във връзка с
предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища - по подадени сигнали на
граждани, общинските служители извършваха проверки, съставяха констативни
протоколи и предписания, в резултат на които беше осъществяван контрол върху
действията на недобросъвестни лица.

През отчетната година за пореден път Община Стралджа участва в националната
кампания „Да изчистим България за един ден“. Отново се включиха доброволци от
всички населени места на общината. Количеството на събраните отпадъци по време на
кампанията е 8,775 тона.

През изминалата година течеше изпълнението на 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
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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

Чрез прилагането на плана за действие заложен в “Програмата за опазване на
околната среда” и постигнатото през годината  по определените приоритети, община
Стралджа се стреми да запази доброто състояние на околната среда в общината и
подобри качеството на живот на населението.


