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Доклад  

за изпълнение на Плана за развитие на Община Чирпан  

за 2016 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 ЗП”Мария Василева Степанчева – Изграждане на Обор за 200 

биволици с доилна зала и фотоволтаична електро централа върху покрива, за собствена 

консумация с обща инсталационна мощност 30 кwp в село Димитриево; 

- Издадено разрешение за строеж на „ГРАДИЩЕ АГРА”ООД – Изграждане на Козеферма в 

село Средно градище; 

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 2016 година  на 

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

насаждения  лавандула, маточина, сливи, орехи, лешници и череши; 

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

живот в селските райони 

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 с фотоволтаици” в в село 

Винарово; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Къща за гости” в село Могилово на 

„ВИНОРАМА"ЕООД; 

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 

Мярка 2.1.1: Обновяване на общинската пътна мрежа 
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 През месец октомври 2016 г. Община Чирпан кандидатства с проект „Реконструкция на 

четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на Община Чирпан: Път SZR1220 /II-66/ 

Чирпан – Ценово - Златна ливада”, по подмярка по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по „Програмата за развитие на селските 

райони” 2014-2020г.  

Проекта е на обща стойност 5 859 529,35 лв., като към момента е все още в процес на 

одобрение. 

 

 През 2016 г. със средства от бюджета на Община Чирпан са  извършени ремонтни дейности на 

стойност 269877.00 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 - Могилово (11,7 км); 

- път SZR1226 Винарово – Могилово (7,7 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 

- На 30.09.2016 г. община Чирпан входира проект Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадни води в град Чирпан”, по процедура BG16M10P002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК 

проекти – компонент 2”, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.”. Проекта е на обща стойност 12 172 709,02 лв. и предвижда изграждането на ПСОВ и 

довеждащите до нея колектори и водопровод. Към момента проекта е в процес на одобрение. 

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

ефективност  

Мярка 2.3.2:Енергийна ефективност и ВЕИ 

- Подменена е дограмата на ЦДГ „Снежака”, с. Зетьово на обще стойност 15 791 лв.; 

- Извършен е основен ремонт – подменена е дограмата на ОУ"Васил Левски"-с.Гита/делегиран 

бюджет/ на обща стойност 15549 лв.; 

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

Мярка 2.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система 

- През месец октомври 2016 г. Община Чирпан кандидатства с проект с проект „Реконструкция 

на улици в община Чирпан, обхващаща населените места: град Чирпан, село Зетьово, село 

Свобода и село Гита”, както следва: 

 Ул. „Братя Даскалови”, гр. Чирпан  от о.т. 78 до н.к. 162 от км 0+000 до км 1+115.921, с 

обща дължина- 1115,92 м. 

 Бул. „Георги Димитров”, гр. Чирпан от о.т. 90(91)  до о.т. 517 от км 0+010 до км 

1+024.7, с обща дължина- 1014,70 м. 

 Улица от о.т. 150 до о.т. 161, село Свобода от км 0+200 до км 0+411.35, с обща 

дължина- 211,35 м. 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7022
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 Улица „9-ти септември”, село Гита от о.т. 79 до о.т. 115 от км 0+000 до км 0+549.25, с 

обща дължина- 549,25 м. 

 Улица от о.т. 23 до о.т. 40а, село Зетьово от км 0+000 до км 0+245.21, с обща дължина- 

245,21 м. 

 Улица от о.т. 106 до о.т.108 село Зетьово от км 0+000 до км 0+174.46 с обща дължина- 

174,46 м.  

 Улица от о.т. 101 до о.т. 140, село Зетьово от км 0+000 до км 0+289.83, с обща дължина- 

289,83 м. 

 по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ по „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020г. Проекта е на обща стойност 

1 954 813.02 лв., като към момента е все още в процес на одобрение.; 

- През 2016 г. с бюджетни средства са извършени ремонтни дейности по уличната мрежа в град 

Чирпан, на обща стойност 196 571 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 2016г. бяха реализирани няколко проекта и програми за повишаване на 

заетостта и доходите на населението, както следва: 

 „Регионална програма Заетост” – назначени 5 лица на длъжност „Общ работник”; 

 „Старт в кариерата” – 2 лица; 

 През 2016 г. продължава участието на Община Чирпан 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”. 

- По Закона за насърчаване на заетостта, в общината през 2016 г. са ангажирани следните лица: 

 лица над 55 години – 8 служители на длъжност „Работник поддръжка”; 

 продължително безработни лица – 8 служители; 

 майки с деца до 5 години – 8 лица; 

 младежи до 29 години – 68 лица; 

 лица с трайно намалена работостпособност – 2 служители на длъжност 

„Юрисконсулт” и „Шофьор”. 

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 

- Изготвено е обследване за енергийна ефективност и е подготвен проект за кандидатстване 

през 2017 г. на „Ремонт на дневна детска ясла „Д-р. Иван Софкаров”; 

- Изготвено е обследване за енергийна ефективност с цел готовност за кандидатстване с проект 

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

- Закупено оборудване за МБАЛ ЕООД” гр.Чирпан – имунологичен анализатор, хроматограф, 

хистероскоп и акушеро-гинекологична операционна маса - 20000 лв.; 
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- Закупен автомобил и техника за нуждите на Домашен социален патронаж – 9516 лв; 

- През 2016 г. продължава 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 до 31.12.2016 г. по проекта са наети на работа 46 

служители на длъжностите, а услугите се предоставят на 76 потребители. 

- От началото на месец декември 2015 г., с финансиране по ОПРЧР 2014-2020 г. продължиха 

дейностите по развитие на приемната грижа, по проект „Приеми ме”. През изтеклата 2016 г. в 

община Чирпан има одобрени и обучени 18 семейства. В 16 от тях има настанени деца.  

- През 2016 г. стартира реализацията на проект „Заедно за нашето бъдеще”, договор 

BG05M9OP001-2.004-0030-С01 финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура BG05M9ОP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие“. 

Проектът е на стойност 294 622.25 лв., от които 250 428.91 лв. европейско и 44 193.34 лв. 

национално съфинансиране с период на изпълнение от 01.09.2016 г. до 31.12.2018 г. 

Главната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността 

сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по 

Проекта за социално включване (финансиран със Заем от Международната банка за възстановяване и 

развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 

7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи 

родители.  

 

Целеви групи по проекта ще бъдат: 

 семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;  

 деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства;  

 деца от 0 до 7 г., включително с увреждания, настанени в специализирани институции и 

техните семейства;  

 деца и възрастни в риск. 

Очаква се по проекта да бъдат обхванати 150 семейства и децата, прилежащи към тях. 

По проекта ще се предоставят следните услуги: 

1. "Ранна интервенция на уврежданията", 

2. "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания",  

3. "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на родителски умения", 

4. "Семейно консултиране и подкрепа",  

5. "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, 

които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"; 

6. "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията",  

7. "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на 

децата за равен старт в училище". 

Дейностите в рамките на тези услуги ще се осъществяват в създадения по проекта за социално 

включване „Център за ранна интервенция на уврежданията” в ДГ "Здравец", в родилното отделение на 
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болницата, в детски ясли, градини, училища както и в домовете на потребителите на услугите, чрез 

посещения на мобилен екип от специалисти. 

За целите на управлението и функционирането на услугите по проекта към „Центъра за ранна 

интервенция на уврежданията” ще бъдат назначени: ръководител, домакин и хигиенист.  

За предоставяне на услугите ще бъдат назначени служители, на следните длъжности: 

педиатри, социални работници, психолози, рехабилитатор, логопед, медиатори, специален педагог, 

гинеколог, медицински сестри, акушерка, юрист, стоматолог, педагог. 

С реализацията на проекта ще се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и 

техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, 

подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в 

образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани 

институции. 

Мярка 3.4.2: Подобряване на качеството на образователните услуги 

- Подменена е дограмата на ЦДГ „Снежака”, с. Зетьово на обще стойност 15 791 лв.; 

- Извършен е основен ремонт – подменена е дограмата на ОУ"Васил Левски"-с.Гита/делегиран 

бюджет/ на обща стойност 15549 лв.; 

- Закупено оборудване и обзавеждане за ПГСС – гр. Чирпан от делегиран бюджет – 9 767,00 лв.; 

- За повишаване на професионалната квалификация и компетентността на педагогическите 

кадри, през 2016 година са проведени редица обучения, в различни области на образованието. 

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

наследство 

- Осигурени са средства за културния календар на общината за 2016 г. в размер на 41 300 лв.; 

- Проведени мероприятия на над – общинско ниво, през 2016 година в Община Чирпан: 

 Яворови януарски дни /138 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”; 

 Танцов фестивал-конкурс „Надиграване в Чирпан”. 

Мярка 3.4.4: Подобряване на условията за физкултура и спорт 

- Закупени нови детски съоръжения – 2297 лв.; 

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; 
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- 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 2016 година  служители  са преминали обучение в следните области: 

 Ролята и мястото на звеното по чл. 29а в осигуряване на дейността на Общинския съвет - 

1 служител; 

 Практическо приложение на Закона за обществените поръчки - 1 служител; 

 Новата правна уредба на обществените поръчки - 3-ма служители; 

- Актуализира се електронната страница на Община Чирпан; 

- През 2016 година Община Чирпан премина успешно надзорен одит 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 31.08.2016 г. със Заповед № РД-09-641 на ръководителя на управляващият орган на ПРСР 

2014-2020 г. е одобрено  СНЦ „Местна инициативна група Чирпан” и инансовият план за изпълнени 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014-2020 г.  

СНЦ „Местна инициативна група Чирпан” сключи Споразумение № РД50-155 / 21.10.2016г. с 

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие. Стратегията получава подкрепа от европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез ПРСР 2014-2020 г. Одобреният максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер 

2 933 700.00 (два милиона деветстотин тридесет и три хиляди и седемстотин) лева. Споразумението 

влиза в сила от датата на подписването му от страните и изтича пет години след извършване на 

последното плащане по проект към стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан. 

 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 


