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Доклад  

за изпълнение на Плана за развитие на Община Чирпан  

за 2015 година. 
Стратегическа цел 1: Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с 

модерна инфраструктура 

Първата стратегическа цел е насочена към стимулиране на икономическото развитие чрез 

активизиране на собствените ресурси и съхраняване на собствената специфика. Те се определят най-

вече от плодородните почви, разнородния производствен сектор и богатата суровинна база за 

хранително-вкусова индустрия. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и 

повишена конкурентноспособност 

Специфична цел 1.3. Развитие на устойчиво и високоефективно селско стопанство 

Мярка 1.3.1: Развитие на модерно животновъдство 

- Издадено разрешение за строеж „Агро проект контрол” ЕООД – Изграждане на кравеферма за 

190 крави в село Яздач; 

Мярка 1.3.2: Подмяна и разрастване на трайните насаждения 

- Максимално оползотворяване на възможностите по ПРСР за подпомагане на трайните 

насаждения  - По данни на Общинска служба земеделие и гори гр.Чирпан през 2015 година  на 

територията на община Чирпан е проявен засилен интерес от земеделски производители за нови 

насаждения  лавандула, сливи, орехи, лешници и череши; 

Специфична цел 1.6: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на 

живот в селските райони 

Мярка 1.6.2: Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия (сувенири, 

пакетиране на храни) 

- „Декор 2000” ЕАД – издадено разрешение за строеж на „Цех за производство на кухненски 

плотове и первази за интериорни врати” в град Чирпан; 

- Димо Стоилов – издадено разрешение за строеж на „Сграда за годишен технически преглед на 

автомобили” в град Чирпан; 

Мярка 1.6.3: Подпомагане на частни стопани в устройване на къщите си за приемане на гости-

туристи 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Къща за гости” в град Чирпан на „Дони 

туризъм” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Преустройство, промяна 

предназначението ина еднофамилна жилищна сграда в къща за гости и пристройка” в село 

Рупките на „ИН ЕНИ УЕЙ” ЕООД; 
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Специфична цел 1.7. Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и създаване на основни услуги 

за населението в селата 

Мярка 1.7.1: Стимулиране на неземеделски дейности 

-  „Винорама” ЕООД – изграждане на хотел с ресторант в село Могилово, общ. Чирпан; 

- Издадено разрешение за строеж за изграждане на сушилня за етерични и други култури в село 

Зетьово на „АВВ-2003” ООД; 

- Издадено разрешение за строеж за изграждане на „Мелница за слънчогледов шрот и складово 

стопанство” в град Чирпан на „Тива Трейд” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж за изграждане на „Млекопреработвателно предприятие” в 

село Спасово на „Фреш Дейриз” ООД; 

- Издадено разрешение за строеж за изграждане на „Хладилна база за сортиране и съхранение 

на плодове” в село Винарово на Михаил Добрев; 

Мярка 1.7.2: Основни услуги за населението в селата 

- През 2015 приключи реализацията на проектите на община Чирпан за реконструкция на 

водопроводната мрежа в селата Зетьово, Свобода и Гита със средства по ПРСР 2007-2013 г. 

Обектите са въведени в експлоатация; 

Специфична цел 1.8. Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и 

природно наследство 

Мярка 1.8.1: Опазване и експониране на културното и природно наследство, развитие на  

туристическата инфраструктура 

- „Ремонт сграда НЧ "Селски будилник 1906" -с. Зетьово, общ. Чирпан” – 19 813,00 лв.; 

- „Ремонт на сграда НЧ "Петко Стоянов 1927" -с. Свобода, общ. Чирпан” – 12 540,00 лв.; 

- „Ремонт покрив сградата на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1927" -с.Винарово, общ. Чирпан” – 

7 426,00 лв.; 

- През 2015 г. стартира и реализацията на проект BG05M9OP001-2.002-0017-C001 „Подкрепа за 

независим живот” по ОПРЧР 2014-2020 г.  

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги на 

хората с увреждания и хората над 65 години в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване 

на последиците от социалното изключване и бедността. 

Целева група по проекта са хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в 

невъзможност от самообслужване.  

За предоставяне на всички услуги са наети служители, на следните длъжности: младши 

специалист "Социални дейности", психолог, медицинска сестра, домашен помощник, социален 

асистент и личен асистент. 

Услугите стартираха от 01.01.2016 г., като по проекта са наети на работа 39 служители, а 

услугите се предоставят на 60 потребители. От началото на предоставяне на услугите 10 лица – 

потребители от селата са били включени в проекта. 

 

- Прилагане на енергийно ефективни мерки по Общинска сграда за социални, културни 

дейности и отдих „Ягъч” – проект реализиран по ПРСР 2007-2013 г. - 72 599,97 лв.; 

Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишена ефективност на общинската икономика 

Специфична цел 2.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на достъпността и 

обслужването 
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Мярка 2.1.1: Обновяване на общинската пътна мрежа 

През 2015 г. със средства от бюджета на Община Чирпан са  извършени ремонтни дейности на 

стойност 276292,00 лева, по следните общински пътища: 

- път SZR1220 Чирпан - Ценово - Златна ливада (13,1 км); 

- път SZR1223 Воловарово - Гита - Осларка – Димитриево (18 км); 

- път SZR3233 р-н Изворово - Изворово - Ст. Заимово (11,7 км); 

- път SZR1226 р-н Винарово - Винарово – Могилово (12,2 км); 

- път SZR2221 р-н Яздач – Яздач (2,4 км); 

- път SZR1222 р-н Малко Тръново – Свобода (11,1 км); 

- път SZR2224-/ SZR1223 Воловарово – с. Гита – с.Държава (3 км); 

- път SZR1227 р-н Рупките - Рупките – Спасово (7,5 км). 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата 

Мярка 2.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината 

- През 2015 приключи реализацията на първи етап от проект „Изграждане на пречиствателна 

станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и 

канализационната мрежа в гр. Чирпан”, финансиран по ОПОС 2007-2013 г.; 

- Изработен проект и издадено разрешение за строеж за „Допълнително водоснабдяване на село 

Спасово, Община Чирпан от извор „Кюрта” в ПИ 00739 в землището на с. Изворово, Община 

Чирпан, Област Стара Загора; 

Специфична цел 2.3. Усъвършенстване на енергийната система и подобряване на енергийната 

ефективност  

Мярка 2.3.2:Енергийна ефективност и ВЕИ 

- Изработен и одобрен с издадено разрешение за строеж инвестиционен проект във фаза ТП за 

обект „Ремонт на помощно училище „Стоян Заимов”; 

- Изработен и одобрен с издадено разрешение за строеж инвестиционен проект във фаза ТП за 

обект „Ремонт на сграда „Битов комбинат”; 

Специфична цел 2.5. Подобряване на качествата на селищните среди в общината 

Мярка 2.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система 

- "Тротоарно направление по бул.Георги Димитров"– проект реализиран по ПРСР 2007-2013 г. 

– 113 366,42 лв.; 

- „Реконструкция, благоустрояване и реновиране на пешеходна връзка между централна 

градска част и парк “Д-р Теньо Стоилов”– проект реализиран по ПРСР 2007-2013 г. –99122,99 

лв.; 

- „Реконструкция и благоустрояване на зелена площ, кв. 88 Г и Пешеходна зона по ул. 

„П.К.Яворов” от о.т. 93 до о.т. 106”– проект реализиран по ПРСР 2007-2013 г. –117 809,38 лв.; 

- "Реконструкция на зелени площи с детска площадка в парк, село Зетьово"– проект реализиран 

по ПРСР 2007-2013 г. –107 521,50 лв.; 

- „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Спасово, общ. Чирпан, УПИ X – за 

озеленяване, кв.50”– проект реализиран по ПРСР 2007-2013 г. –48 026,84 лв.; 

- Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Рупките, община Чирпан, УПИ I – 

за парк, кв. 74”– проект реализиран по ПРСР 2007-2013 г. –41 344,29 лв.; 
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- „Реконструкция и благоустрояване на централна градска част –пешеходна зона от о.т.86 до 

о.т.66”– проект реализиран по ПРСР 2007-2013 г. –135 670,63 лв.; 

- „Реконструкция на улица ”Георги Данчов” гр.Чирпан”– проект реализиран по ПРСР 2007-

2013 г. – 99 074,25 лв.; 

- „ Реконструкция на ул.”Московска олимпиада"-гр.Чирпан”– 100 096,00 лв.; 

- „ Реконструкция на ул.”Иван Ботушаров"-гр.Чирпан”– проект реализиран по ПРСР 2007-2013 

г. – 99 693,00 лв.; 

Мярка 2.5.2: Подобряване на сигурността и предотвратяване на рисковете в селищната среда 

- Внедрена система за видео наблюдение на обществени места, с цел подобряване сигурността 

на жителите в град Чирпан – 3448,00 лв.; 

Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и социално сближаване 

Приоритет 3: Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги 

Този приоритет е насочен към хората, заетостта им и системата на публичните услуги – образование, 

здравеопазване, култура, спорт, социални услуги. 

Специфична цел 3.1.  Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и 

доходите на населението 

- В община Чирпан през 2015г. бяха реализирани няколко проекта и програми за повишаване на 

заетостта и доходите на населението, както следва: 

 „Регионална програма Заетост” – назначени 10 лица на длъжност „Работник 

озеленяване”; 

 „Старт в кариерата” – 1 лице; 

 „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 26 лица; 

 Наионална програма „Сигурност” – 20 лица в селата Свобода, Гита, Зетьово, Яздач и 

Малко Тръново; 

 проект „Шанс за работа” – 5 лица; 

- През 2015 г. Община Чирпан се включи в реализацията на Националната програма 

„Активизиране на неактивни лица”. От 01.12.2015 г. в общината е назначен със средства по 

програмата 1 служител на длъжност „Младежки медиатор”, на 8 часов работен ден, чиято 

основна цел и задължение е „идентифициране на неактивни младежи от 15 до 29 години”. В 

рамките на месец декември 2015 година са идентифицилани и активирани да търсят работа и да 

се регистрират в бърото по труда 5 лица; 

Специфична цел 3.4. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални, 

културни услуги и спортни прояви 

Мярка 3.4.1: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги 

- Разработен технически проект и издадено разрешение за строеж за „Ремонт на дневна детска 

ясла „Д-р. Иван Софкаров”; 

- Разработен технически проект и издадено разрешение за строеж за „Ремонт на сградата на 

медицински център „Д-р Николай Тошев” – гр. Чирпан; 

- Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в МБАЛ ЕООД” гр.Чирпан 

– 14 791,00 лв.; 

- Закупено оборудване за МБАЛ ЕООД” гр.Чирпан – ехограф - 2000 лв.; 

- "Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на ДСП-Чирпан" – проект 

реализиран по ПРСР 2007-2013 г. – 74 805,29 лв.; 



5 

- Лични асистенти по ПМС4 – 17 лица за периода от февруари до април 2015 г. – 11 884,27 лв.; 

- Лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа" – от май до февруари 2016 г. – 17 

лица. Стойност – 85 563,17 лв. 

- През 2015 г. стартира и реализацията на проект BG05M9OP001-2.002-0017-C001 „Подкрепа за 

независим живот” по ОПРЧР 2014-2020 г.  

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги на 

хората с увреждания и хората над 65 години в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване 

на последиците от социалното изключване и бедността. 

Целева група по проекта са хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в 

невъзможност от самообслужване.  

За предоставяне на всички услуги са наети служители, на следните длъжности: младши 

специалист "Социални дейности", психолог, медицинска сестра, домашен помощник, социален 

асистент и личен асистент. 

Услугите стартираха от 01.01.2016 г., като по проекта са наети на работа 39 служители, а 

услугите се предоставят на 60 потребители. 

- През 2015 г. продължи реализацията на проект „И аз имам семейство” по ОПРЧР 2007-2013г. 

С проекта се цели популяризацията и разширяването на дейността „Приемна грижа”. От 

началото на месец декември 2015 г., вече с финансиране по новата оперативна програма 

продължиха дейностите, с проект „Приеми ме”. През изтеклата 2015 г. в община Чирпан има 

одобрени и обучени 18 семейства. В 12 от тях има настанени деца.  

Мярка 3.4.2: Подобряване на качеството на образователните услуги 

- "Ремонт покрив  сградата на СОУ”П.К.Яворов”- начална степен”,гр. Чирпан – 10 654,00 лв.;; 

- Ремонт ограда на СОУ”П.К.Яворов”,гр.Чирпан – 40 802.00 лв.; 

- Ремонт кухня на стол към СОУ”П.К.Яворов” –гр.Чирпан – 9 798,00 лв.; 

- Подмяна на дограма ОУ"Васил Левски"-с.Гита – 10 661,00 лв.; 

- Ремонт покрив и инсталиране на активна мълниезащитна система ОУ"Св.Св.Кирил и 

Методий"-гр.Чирпан – 50 854,00 лв.; 

- Ремонт канализация СОУ"П.К.Яворов"-гр.Чирпан – 11 199,00 лв.; 

- За повишаване на професионалната квалификация и компетентността на педагогическите 

кадри, през 2015 година са проведени следните обучения: 

№ Тема Обучител 
Брой 

учители 

1. 
Квалификационен курс по БДП„Интерактивни 

технологии и техники в обучението по БДП” 
„Дидаско Груп“ Стара Загора 8 

2. 
Контролна дейност на директора и оценка на труда 

на учителите 

Национален институт за обучение и 

квалификация в системата на 

народната просвета 

3 

3. 
Сугестопедични техники при педагогическото 

взаимодействие в начална училищна степен 
Тракийски университет- Стара Загора 11 

4. 
Формиране на дигитални умения у учениците в 

начална училищна възраст 

Национален институт за обучение и 

квалификация в системата на 

народната просвета 

1 

5. „Програма  Еразъм +“ Европа Директно- Стара Загора 1 

6. 

„Изработване на инструментариум за измерване 

постиженията на учениците по ядра от учебното 

съдържание с конкретна образователна цел” 

Център за контрол и оценка на 

качеството на училищното 

образование 

2 

7. 
Умения за ефективни намеси за решаване на 

конфликти в детската гредина. 
„АЗ И НИЕ”-психологически център 2 

8. “ Микрокомпютърна лаборатория NOVA 5000 в РААБЕ 1 
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часовете по математика и информатика“ 

9. Работа с училищна документация НИОКСО 1 

10. 
“Туризъм“- “ Учители- ръководители на 

туристическата дейност в училище“ 
Български туристически съюз 2 

11. 
Методика на обучението по български език  и 

литература в условия на билингвизъм“  
ДИКПО 1 

12. “Организация на учебния процес в слети паралелки“ ДИПКУ при ТрУ,гр. Стара Загора 2 

13. 

Квалификационно обучение-„Интерактивни методи 

за развитие на детската реч и при деца с 

билингвизъм” 

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ПЛЮС” 

ЕООД 
27 

14. 

„Училищното и предучилищното образование-

предизвикателства и възможности за ефективно 

взаимодействие  

„БУДАЗИГ”ЕООД 9 

15. „Агресията при децата от предучилищна възраст” 
„СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ” 
15 

16. 
„Позитивно решаване на конфликти и развитие на 

толерантността” 
Training Lav 15 

17. 
„Умения за ефективна намеса при конфликти в 

детската градина” 
Психологически център „Аз и ние” 5 

18. „Съвременни  аспекти на лидерството” BG Communiti 15 

19. 
„Ефективна работа на директора с млади учители в 

образователната институция”” 

Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” 

По НП „Развитие на педагогическите 

кадри” 

1 

20. 

„Практическите дейности и мотивацията на 

учениците за активно участие в учебния процес по 

музика“ 

Издателство „Просвета“ 5 

21. 
„Модели за ефективна комуникация между учители 

и възпитатели“ 
РААБЕ България 4 

22. 
„Възстановяване на рецептивния контекст на 

българската литературна класика“ 
Институт за литература-БАН 2 

23. 

„Разработване на мотивационни модели за работа с 

учениците в часовете по Физическо възпитание и 

спорт“ 

РААБЕ България 1 

24. „Обучение по безопасност и здраве при работа“ СТМ-Експерт ООД – гр. Стара Загора 2 

25. 
„Обучение по Безпасност на движението по 

пътищата І-ІV клас“ 

Русенски университет „Ангел 

Кънчев“, гр. Русе, Център за 

продължаващо обучение 

3 

26. „Специфични умения за работа в комисия по БДП“ 

Русенски университет „Ангел 

Кънчев“, гр. Русе, Център за 

продължаващо обучение 

1 

27. 

Консултативна и превантивна работа на психолога и 

педагогическия съветник за намаляване на проявите 

на насилие и агресия сред учениците 

РИО Ст. Загора 2 

28. 
Нова епоха на мислене. Органозационна култура и 

работа в екип 

Международна академия BZM-

Берлин и ММ Грууп-София 
31 

29. 

Педагогическият контрол и оценяването труда на 

учителя-инструменти за гарантиране на качествено 

образование 

НИОКСО 1 

30. 
Интерактивни ресурси в уроците от началното 

учители 
Институт „Хуманитас“ 4 

40. 
Асетивност-адекватно поведение на учителя в 

конфликтни ситуации 

Красимира Павлова 

„Тайм консулт“ 
32 

50. Долекарска помощ на работното място БЧК 1 

51. Европейски парламент Евроскола 2 

52. Сподели урок Център за развитие на човешките 1 
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ресурси-Еразъм + 

53. 
Съвременни методики и иновативни технологии в 

образователния процес по география и икономика 

Европейски образователен кариерен 

център 
1 

54. Обучение за Холокоста МОН и МО на Израел 1 

55. 
Профилактика и методика за преодоляване на стреса 

и Бърнаут синдрома 

Красимира Павлова 

«Тайм консулт» 
32 

56. Обучение на деца, слабо владеещи български език РААБЕ България ООД 1 

57. 
Индивидуализация и диференциация на обучението 

по чужд език – стилове на учене 
РААБЕ България ООД 1 

58. 

Методически насоки за работа с ученици , 

изпитващи обучителни трудности по природни 

науки 

РААБЕ България ООД 1 

59. 
Формиране на умения за работа с текст. 

Възприемане и създаване на текст 
РААБЕ – РИО  1 бр. 

60. 
Формиране на ключови компетентности при 

изучаване на математика с динамични конструкции 
РААБЕ – РИО  1 бр. 

61. 
Основен курс за оказване на първа долекарска 

помощ на деца и ученици 
МОН/РИО 1 бр. 

62. Психологическо въздействие учител-ученик Дарена Ейджънси ООД 43 бр. 

63. 

Интерактивни ресурси в уроците от началното 

училище. Четенето с разбиране – гаранция за успеха 

в НВО 

Анубис – Булвест 6 бр. 

64. 

Педагогическият контрол и оценяването на труда на 

учителя – инструменти за гарантиране на качествено 

образование 

НИОКСО – гр. Банкя 2 бр. 

Мярка 3.4.3: Развитие на културата, опазване и експониране на културно-историческото 

наследство 

- Осигурени са средства за културния календар на общината за 2015 г. в размер на 37 000 лв.; 

- През 2015 г. НЧ „П.К.Яворов 1867” град Чирпан, реализира проект „Танцов  фестивал – 

конкурс „Надиграване в Чирпан” финансиран по ПРСР 2007-2013 г.  

- Фестивалът е на национално ниво се проведе за първи път на 27 и 28 юни 2015  г. на открита 

сцена в централния парк на град Чирпан, под патронажа на кмета на Община Чирпан. Поради 

огромният интерес и широкият отзвук сред обществеността, фестивалът ще се превърне в 

традиция за община Чирпан и тази година е част от културният календар на Община Чирпан. 

- Проведени мероприятия на над – общинско ниво, през 2015 година в Община Чирпан: 

 Яворови януарски дни /137 години от рождението на Яворов/. Обявяване на 

резултатите от Националния конкурс за рисунка “Недорисуван свят” 2016г.; 

 Национален конкурс за рисунка „Рисувам своя любим герой от творчеството на Леда 

Милева”за деца в предучилищна възраст; 

 Национален конкурс за рецитация  на Яворова поезия „Подир сенките на облаците”; 

 Национален фестивал на лавандулата – с. Средно градище; 

 Обявяване на резултатите от Националния конкурс за любовна поезия  съвместно с 

община Елена и Съюз на българските писатели, издателство „Захарий Стоянов”  и  

издателство „Български писател”; 

 Обявяване резултатите от Националния конкурс за любовна поезия ... и мисля аз, че 

ти си Тя”!, съвместно с Община Чирпан, Национален литературен музей, НЧ 

„Просвета-1888”-гр. Поморие, РИМ –Добрич, Къща музей “ДимчоДебелянов” - 

Копривщица, ИК “Персей”; 

 Национален рецитаторски конкурс „Подир сенките на облаците”; 

Мярка 3.4.4: Подобряване на условията за физкултура и спорт 

- „Строителство на спортна площадка в УПИ VII , кв.100 град Чирпан” – 68 636,51 лв.; 
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- Ремонт сграда градски стадион – 7 426,00 лв.; 

- Изграждане на спортна площадка в кв.65 УПИ І, гр.Чирпан - проект реализиран по ПРСР 

2007-2013 г. – 59 390,00 лв.; 

- оборудване на фитнес зала – 8 554 лева. 

Специфична цел 3.5. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и другите 

уязвими групи в социално-икономическия живот 

Мярка 3.5.1: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

- Интеграция на маргинализирани лица и групи, чрез включването им в културни и спортни 

мероприятия, клубове и други дейности по интереси; 

- Гарантиран на достъп до предучилищно и училищно образование; 

- Провеждане на конференци и споделяне на добри практики, с участие на всички 

заинтересовани страни, с цел намаляване на преждевременно напускане на училище; 

Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалната среда за по-ефективни обществени 

услуги и капацитета за привличане на донорски фондове и частни инвестиции 

Приоритет 6. Повишаване на административния капацитет и подобряване на публичните 

услуги 

Специфична цел 6.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация чрез обучение и 

развитие на уменията за управление на проекти 

Мярка 6.1.1: Повишаване на управленския капацитет на общинската администрация 

Дейности/проекти: 

- През изтеклата 2015 година  служители служители са преминали обучение в следните 

области: 

 Работа с ИИСДА - 1 служител; 

 Методи за определяне на местните такси и услуги - 1 служител; 

 Централизирана информационна система за управление на проекти - 2-ма служители; 

 Нови методи в трудовото, осигурително и пенсионното законодателство – 2-ма 

служители; 

- Актуализира се електронната страница на Община Чирпан; 

- През 2015 година Община Чирпан премина успешно ре-сертификация от фирма Bureau Veritas 

Certification Bulgaria по стандартите ISO 9001/2008  и ISO 14001/2004. 

Специфична цел 6.2. Подобряване на предоставяните публични услуги в община Чирпан 

- Поетапно въвеждане на комплексно административно обслужване; 

Специфична цел 6.3. Прилагане на инициативата „Лидер” – стратегия за местно развитие 

На 30 септември 2015 г. МИГ Чирпан приключи изпълнението на Договор № РД50-

146/13.10.2011г. по мярка 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на 

местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от 

ПРСР 2007-2013г. 

Четиридесет и два финансирани от ДФ „Земеделие” проекта, усвоена субсидия в размер на 2 988 

090.00 лева. Изпълнена на 95% Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”. 
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 Усвояване по мерки: 

Мярка 
Усвоена субсидия 

Общо за 

периода на 

Стратегията 

Лева % Лева 

111 99 642.78 99.64 100 000.00 

121 383 202.45 99.53 385 000.00 

123 19 550.00 48.88 40 000.00 

311 47836.67 79.73 60 000.00 

312 714 242.44 99.89 715 000.00 

321 364 795.48 94.75 385 000.00 

322 973 186.79 99.81 975 000.00 

323 385 634.05 78.70 490 000.00 

Общо 2 988 090.66 94.86 3 150 000.00 

 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

Индикатор Постигнато за периода от началото на 

прилагане на стратегията, включително 

периода, обхванат от годишния доклад 

Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км
2
)  522.870 км

2
 

Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР 20 407 жители 

Брой на участниците в дейностите за придобиване на 

умения и постигане на обществена активност 

(успешно завършили обучения) 

257 

Брой на участниците в дейностите по информиране 324 

Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР 

към МИГ Чирпан 
59 

Брой проекти, финансирани от СМР  46 

 


