Доклад
за наблюдение на изпълнението на
Плана за развитие на Община Чирпан за 2020 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 найвече 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 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично обновяване и
иновации
Мярка 1.1.2: Развитие на информационно общество
-

Подобряване достъпа до и развитието на онлайн публични и бизнес услуги;

През 2020 г,, отдел „МДТ”, успя да разшири предоставените си услуги, като предложи още
точки и канали за плащане на данъци от разстояние по най-евтиния, лек и достъпен за хората начин,
чрез EasyPay, Fast Pay и интернет системата ePay. Онлайн плащанията са част от бързото, модерно и
лесно обслужване, не само в страната, но и на сънародниците ни по цял свят. Идеята е да се
продължава тенденцията към облекчаване на гражданите и приближаване на услугите на
администрацията до тях. Стана възможно плащанията на местни данъци и такси да бъдат извършвани
чрез така нареченият „виртуален ПОС” терминал за картови плащания. Целта е собствениците на
движимо и недвижимо имущество на територията на общината да бъдат улеснени и да имат
възможност да погасят своите задължения дистанционно чрез банкови карти без да им бъдат
начислявани банкови такси напълно безплатно. По този начин плащанията се отразяват по партидите
на лицата веднага след получаване на потвърждения на банката – издател на картата. Това означава, че
задълженията се погасяват на момента, а не както е при традиционните банкови кредити.
Община Чирпан, чрез Държавна агенция „Електронно управление” предоставя възможност
на гражданите за заявяване по електронен път услуги и декларации по Закона за местните данъци и
такси, чрез Портала egov.bg.
Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на инфраструктура
свързана с бизнеса
Мярка 1.2.2: Подкрепа за малкия и средния бизнес
-

Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в град Чирпан на "АВТОЦЕНТЪР ТИМ" ЕООД;
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-

Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в град Чирпан на частно лице и Община Чирпан;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в град Чирпан на "РУАН" ООД;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в град Чирпан на "ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ БОНЕВ" ЕООД;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в град Чирпан на "СЪНПАУЪР" ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в град Чирпан на ЕТ "Делян Гъбов";
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в град Чирпан на "УСТОИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Мелница за слънчогледово брашно” в
град Чирпан на "ТИВА ТРЕЙД" ЕООД;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Цех за производство на етерични масла от
лечебно-маслени култури” в град Чирпан на ЕТ"КОРЕЛИ - Т -Петър Трендафилов";
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Стопанска сграда със селскостопанско
предназначение ЗП-650 кв. м” в село Гита на "ЖЕЛЕВИ НН" ООД;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Работилница за диагностика и ремонт на
автомобили ЗП 182 кв. м” в град Чирпан на частно лице;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Краварник” РЗП-11217,30 кв. м в село
Спасово на частни лица;
Издадени разрешения за строеж и одобрени проекти за „Селскостопански постройки” в село
Свобода на "ЕМ ДИ ДЖИ АГРО"ЕООД;
Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „"АГРО ДАР 75" ЕООД” в село Златна
ливада на "АГРО ДАР 75" ЕООД;

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
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в село Свобода на частно лице;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в село Малко Тръново на частно лице;
- Издадени 4 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична
електроцентрала с мощност 30 kWр” в селата Гита на частни лица;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в село Държава на частно лице;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в село Спасово на частно лице;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
мощност 30 kWр” в село Рупките на частно лице;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Гита на "ХЕЛИОЛИТ" ЕООД и Община Чирпан;
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- Издадени 6 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична
електроцентрала с мощност 30 kWр” в селата Свобода, Спасово и Гита на "СНЕД" ЕООД;
- Издадени 10 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична
електроцентрала с мощност 30 kWр” в селата Държава, Осларка и Гита на "МАБО
МЕНИДЖМЪНТ" ООД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Ценово на "ВИТА СОЛАРЕ" ООД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Ценово на "ЕМ ДИ ДЖИ АГРО"ЕООД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Яздач на "ГОРАН" ЕООД;
- Издадени 2 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична
електроцентрала с инсталирана мощност 30 кWp” в село Яздач на "ИЗАБЕЛ - М" ЕООД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Рупките на "ТОКО 2"ЕООД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Рупките на "СОЛАРСИС" ООД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Осларка на "ЛЕНДХИЛС" ЕООД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Целина на "БАГОС" АД;
- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с
инсталирана мощност 30 кWp” в село Спасово на "КАРАТ 63" ЕООД;
Мярка 1.7.2: Основни услуги за населението в селата
- Проект „Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда” в с. Свобода, финансиран по
Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерство на образованието и науката.
В изпълнение на програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., одобрена с Решение № 543 от 03.08.2020 г. на
Министерски съвет бе утвърден списък за Модул 1 – детски ясли и детски градини, съгласно който и
представеното проектно предложение за „Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда” в с.
Свобода, Община Чирпан има право на разход в размер на 2 000 000 лв. (два милиона лева) с ДДС за
сметка на държавния бюджет, като това е максималният размер на средствата от програмата, които ще
получи Община Чирпан въз основа на фактически отчетени разходи за изпълнение на дейностите по
проектното предложение.
Проектът е на стойност 2 458 513,37лв., формирана както следва: строително - монтажни
дейности 2 407 463,37 лв., строителен надзор 50 000 лв., доклад за оценка на съответствието 650 лв. и
разходи по заплащане на такси за съгласуване на технически проект 400 лв..
По програмата се допуска финансиране на обзавеждане и оборудване на сградите на детските
ясли, детските градини и училищата, както и на дворните им пространства в рамките на максимално
допустимото финансиране.
Изпълнението на всички дейности по проекта е с краен срок 31.12.2023 година.
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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
-

Осъществен вътрешен ремонт сграда хижа Ягъч;

Мярка 1.8.2: Подобряване на туристическата информация, маркетинг и реклама
- Разработване на дългосрочна маркетингова стратегия и продукти за представяне и
популяризиране на природните и исторически дадености на общината с цел устойчиво развитие
на туризма. Част от заложените в стратегията дейности извършени през 2020 са следните:
- Подготовка на рекламен пакет за туристическо предлагане. Изготвихме проекти за различни
рекламни материали- картички, банери, статии. Формулирахме подходящи текстове и рекламни
послания за популяризиране на туристическите ни продукти както на български, така и на
английски език.
- Активно сътрудничество и координиране на действията с всички туристически обекти и
атракции в общината.
- Участие на община Чирпан в интернационалното изложение за туризъм Ваканция и Спа Експо
в София през м. Февруари. Министерство на Туризма (МТ) даде шанс да участваме във форума
като съизложител. Установихме контакти с туроператори, агенции и организации свързани с
туризма и се запознахме с туристическата обстановка на национално ниво.
- Добра комуникация с МТ. Бяха актуализирани данните за туристическите атракции и
фестивали в община Чирпан в националните туристически регистри. Изпратихме на
министерството културният календар на общината за 2021 с цел добавянето му към
националните събития. Имаме ползотворни отношения със служителите в МТ и по отношение
на международните туристически изложения.
- Активно участие в дейностите на Тракийски Туристически Район (ТТР). Бяха проведени
множество работни срещи и телефонни разговори с ръководството на ТТР с цел координиране
на действията по популяризиране на туристическия потенциал на общината. В следствие на
това получихме възможност за онлайн участие в значимият световен форум за туризъм WTM
London 2020.
- Участие в WTM London 2020 (онлайн) през м. Ноември. За първи път Община Чирпан участва
в престижен международен форум за туризъм където представи местните възможности за
различни видове туризъм. Бяха установени ценни контакти с четири бъдещи партньора като
един от тях на добра воля популяризира винения туризъм в общината в английския блог
http://swahilicoastfoodie.com/2021/01/07/discover-the-world-of-bulgarian-wine/ .
- Активно участие в организацията и рекламата на празника на виното- Винониада в с.
Винарово. Първото издание на фестивала беше изключително успешно въпреки пандемичната
обстановка и се предвижда да стане традиция.
- Изготвени туристически маршрути, които са в процес на популяризиране.
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
- Възложено израбтване на инвестиционен проект за обект "Ремонт и реконструкция на
участък от път SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан”
Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата
Мярка 2.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината
- Община Чирпан реализира 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.”.
Проектът стартира на 07.11.2017 г. и е със срок на изпълнение до 06.10.2021 г. на обща стойност 15
020 421.58 лв. Асоцииран партньор по проекта е „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
– СТАРА ЗАГОРА”.
На 31.07.2020 г. за обектите “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Чирпан” и
“Реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в урбанизирана
територия на гр. Чирпан“ Етап 1 са съставени и подписани акт образец 15 за установяване на
годността на строежа.
На 20.11.2020 г. за обект “Реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната
мрежа в урбанизирана територия на гр. Чирпан“ Етап 1 е подписан акт образец 16 и същият е въведен
в експлоатация. На 02.12.2020 г. за обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Чирпан” е
подписан акт образец 16 и същият е въведен в експлоатация.
Конкретните резултати от изпълнението на проекта са:
1. Изградена и функционираща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Чирпан, с
проектен капацитет 19 641 еж, включително:
- успешно проведени пусково-наладъчни работи;
- обучен персонал за експлоатация на ПСОВ;
- приет обект и пускане в експлоатация;
- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;
- успешно преминали тестове за пречистване на отпадъчните води на ПСОВ – Чирпан
2. Изградени довеждащи колектори до ПСОВ Чирпан от канализационната мрежа, които да осигурят
включване на приблизително 70% от населението към ПСОВ.
3. Изградена довеждаща инфраструктура за ПСОВ - Чирпан - довеждащ колектор, довеждащ
водопровод, реконструкция на довеждащ път и електрозахранване.
-

Издадено разрешение за строеж и одобрен проект на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.
Стара Загора за “Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Чирпан” и
“Външен довеждащ водопровод от водоизточник "Марица" от км 4+943 до водоем V=6500 куб.м,
гр. Чирпан”;

Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за
растеж и повишена ефективност на общинската икономика
Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата
-

Водоснабдяване на с. Спасово от локален водоизточник;
През 2020 г. е изграден водопровод от сондаж от с. Рупките до с. Спасово.

-

Изграждане на нови водоеми за гарантиране на адекватно водоподаване;
През 2020 г. е изграден допълнителен сондаж в с.Средно Градище, който е включен във ВиК
мрежата на селотo.
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Специфична цел 2.4. Изграждане на модерна комуникационна инфраструктура и подобряване на
услугите
Мярка 2.4.1: Модернизация на комуникационната инфраструктура и подобряване на услугите
-

Изградена е безплатна WIFI мрежа с десет точки на удобни и възлови места на територията на
град Чирпан;

Специфична цел 2.5. Подобряване на качествата на селищните среди в общината
Мярка 2.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система
Дейности/проекти:
- През 2020 г. с бюджетни средства са извършени ремонтни дейности по уличната мрежа в град
Чирпан, както следва:
 Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от о.т.231
до о.т.237- ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан – 36793 лв.;
 Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул."Васил Левски"о.т.150 до о.т
144-ул."Градинарска",гр.Чирпан, общ.Чирпан – 49256 лв.;
- Реализиран проект: „Почистване и облагородяване на квартални зелени площи на улица
„Добружда” град Чирпан” от Националната Кампания „Чиста околна среда 2020 г.” по Договор
№ 13343/10.06.2020 г. между ПУДООС към МОСВ и община Чирпан. Оща стойност на проекта
9895.20 лв. с ДДС.
- Изготвени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж на следните обекти:
 “Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от
о.т.231 до о.т.237, гр.Чирпан, общ.Чирпан”;
 Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214,
гр.Чирпан;
 Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан;
 Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан;
 Ремонт и благоустрояване на ул."Васил Калбов"от о.т.103 до о.т.159, гр.Чирпан;
 Ремонт и благоустрояване на ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан;
 Реконструкция и благоустрояване на ул."Янко Иванов"от о.т 99 до о.т.78 на ул. "Братя
Даскалови", гр.Чирпан;
 Реконструкция и благоустрояване на ул.“Димитър Благоев” от ос.т.136 до ос.т.677 и
ул.“Еделвайс“ от ос.т.283 до ос.т.285, гр.Чирпан;
 Междублоково пространство между ул.„Янко Кочев“ и ул.“Янко Иванов”,гр.Чирпан.
Мярка 2.5.2: Подобряване на сигурността и предотвратяване на рисковете в селищната среда
- Изготвен е проект за изграждане на охранителна система за видеонаблюдение с цел
намаляване на риска от престъпления в град Чирпан. Зададени са параметрите и точките за
видеонаблюдение. Предстои включване;
Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и социално сближаване
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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 2020г. бяха реализирани няколко проекта и програми за повишаване на
заетостта и доходите на населението, както следва:
„Регионална програма Заетост” – назначени 4 лица на длъжност „Работник
озеленяване”;
През месец февруари 2020 стартира и проект „Нова възможност за младежка заетост”.
В администрацията са назначени 9 лица на длъжностите счетоводител,
технически сътрудник, мл. експерт „Общинска собственост” и мл. Спец. „Социални
дейности”.
Назначени са 38 лица на длъжност „градинар” и 1 лице на длъжност „работник
поддръжка”. През месец декември 2020г. по същия проект са назначени 26 бр. лица
на длъжност „градинар” и 1 лице на длъжност „работник поддръжка”.
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
- Компютърен томограф за нуждите на "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД– 360000 лв.;
- Закупени климатици за "МБАЛ - Чирпан" ЕООД – 3398 лв.;
- Закупени 4 бр. дезинфекциращ UVC уред за въздух – 6280 лв.;
- Изработен работен проект и издадено разрешение за строеж за “Аеротермална и
фотоволтаична инсталации за производство на енергия за собствено потребление от
възобновяеми енергийни източници за отопление, охлаждане и електричество с инсталирана
мощност 120,575 kW в сградите на Нервно и Акушеро- гинекологично отделения на МБАЛ –
град Чирпан”
- На 10.12.2020 г. бе подписано Допълнително споразумение №03 към Договор
№BG05M9OP001-2.004-0030-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP0012.004 „Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство на труда и социалната политика,
чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община
Чирпан.
Промените са свързани с удължаване срока за изпълнение на проекта с дванадесет месеца (до
края на 31.12.2021 г.), като допълнително отпуснатия бюджет е 140 649.60 лева. Така общият размер
на отпуснатата безвъзмездната финансова помощ е 651 908.91 лева, от които 554 122.59 лева
европейско и 97 786.32 лева национално съфинаниране.
Измененията ще осигурят непрекъсваемост на услугите по проекта, предвид уязвимостта на
целевите групи (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) включени в тях и очакваната трета вълна на
коронавируса.
Чрез реализацията на проекта Община Чирпан ще продължи да предоставя подкрепа на деца в
ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на
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родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната
система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.
Дейностите в рамките на тези услуги ще се осъществяват в „Център за ранна интервенция на
уврежданията” в ДГ "Здравец", в родилното отделение на болницата, в детски ясли, градини, училища
както и в домовете на потребителите на услугите, чрез посещения на мобилен екип от специалисти.
От началото на предоставяне на дейностите по проекта над 270 деца и техните семейства са
получили специализирана подкрепа. Разкрити са работни места и са назначени различни експерти –
педиатри, социални работници, психолози, рехабилитатор, логопед, медиатори, специален педагог,
гинеколог, медицински сестри, акушерка и др.
Предоставяните по проекта дейности успешно надграждат създадените по Проекта за социално
включване, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и
развитие/Световна банка, интегрирани услуги за ранно детско развитие.
- Домашен социален патронаж, по вид услуга е специализирана, мобилна услуга в общността.
Доставчик на услугата е община Чирпан. Ползватели са възрастни хора на пенсионна възраст
от всички населени места в общината. Целта на услугата е – създаване на комплекс от
социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на
личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие
за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане;
осъществяване на социални контакти; битови услуги и др. Предоставяните услуги/дейности са:
o Доставяне на храна;
o Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани
от обслужвания;
o Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при
инвалидност или тежко заболяване;
o Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и
занимания в дома или извън него;
o Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на такси, данъци, електрическа енергия, телефон и др.
със средства на обслужваното лице;
o Консултация с личен лекар и съдействие за изготвяне на необходимите
документи за явяване на ТЕЛК;
o Административни и правни консултации по проблеми, свързани със социалното
подпомагане;
o Осъществяване на социални контакти.
Дейността се осъществява от 23 щатни бройки, доказала се през годините като най-популярна и с
утвърдени традиции социална услуга.
Към момента капацитета на услугата е 270 човека. Постоянни ползватели на услугата са
приблизително 296 човека.
През 2020 година е реализиран и отчетен проект “Оборудване и обзавеждане на материалната база на
Домашен социален патронаж – гр. Чирпан”. Целта на проекта е да се поднови и модернизира
кухненското оборудване на ДСП-Чирпан. Общ размер на бюджета на проекта - 34 970,64 лв. с ДДС.
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Обновяването и техническото обезпечаване на ДСП – Чирпан е един непрекъснат процес, чрез който
Община Чирпан ще се стреми непрекъснато да подобрява дейностите и да повишава качеството на
услугата.

- През 2020 г. продължи реализацията на проект BG05M90PO001-2.040-0105-С01 "Патронажна гриж
за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан"- Компонент 2, по ОПРЧР.
Целевата група на проекта беше:
 лица с увреждания.
 лица на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване;

Проекта стартира от 01.12.2019 г. и продължи до 01.12.2020 г. От заложените в него социални и здравн
услуги се възползваха общо 113 потребители от гр.Чирпан и общината. Обхванати бяха селата: Спасово
Изворово, Средно градище, Свобода и Яздач.

С реализацията на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан" с
разви нов вид почасова интегрирана здравно - социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания, вкл.
хронични заболявания и трайни увреждания в техните домове.
Услугите се предоставят от Домашен социален патронаж - град Чирпан и по този начин се разшири
дейността му.

За предоставяне на всички услуги бяха наети служители на следните длъжности: младши специалис
"Социални дейности", психолог, медицинска сестра и домашни санитари.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване н
хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждан
на подходящ капацитет за предоставянето им.
Обща стоност на проекта по Компонент 2 – 188538.51 лв.
-

От 02.12.2020 г. стартира продължението на проекта в Компонент 4. То ще продължи до 02.06.2021 г.

Целевата група на проекта е:

 лица с увреждания.
 лица на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване;
В реализацията му до момента са обхванати 102 потребители. Две трети от тях продължават участието си о
Компонент 2, а останалите са нови потребители. Обслужват се селата: Рупките, Спасово, Средно градище
Яздач.

Услугите продължават да се предоставят от Домашен социален патронаж - град Чирпан и неговит
служители. Продължават да се приемат заявления на нови кандидат-потребители.
Обща стоност на проекта по Компонент 4 – 67021.92лв.
-

През 2020 г. Община Чирпан реализира и проекта BG05M90PO001-2.101-0025 -С01 "Патронажн
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан"- Компонент 3, по ОПРЧР.

Обявяването на проекта бе продиктувано от възникналата ситуация от разпространение на COVID-19
Дейностите по проекта бяха: извършване доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първ
необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки
заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите). Целта беш
ограничаване контактите на потребителите и превенция разпространението на вируса.

Проекта стартира от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г. и взеха участие 178 потребители.От услугите предлаган
по проекта се възползваха потребители не само от град Чирпан, но и от селата: Спасово, Зетьово, Ценово
Целина, Димитриево, Рупките, Златна ливада, Могилово и Ст.Заимово.
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Целевата група по проекта включваше:
-

Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Хора с увреждания (при отбелязване е задължително предоставянето на копие на ТЕЛК);
Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е:
 в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на
независим и самостоятелен живот;
 в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID19;
 самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Обща стоност на проекта по Компонент 3 – 156898.35 лв.
- Реализиран и отчетен проект “Закупуване на технически средства за „Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи с увреждания” – гр. Чирпан”. Целта на проекта е да се
осигурят технически средства, които ще улеснят учебният процес на настанените деца и
младежи с увреждания. Общ размер на бюджета на проекта - 4 810,99 лв. с ДДС.
- Ремонт и освежаване на кабинет на дежурни лекари в МЦ”Д-р Тошев”;
- Ремонт здравна служба в село Винарово;
- Ремонтни дейности на помещения в Клуб на пенсионера -2004 Обединени- Чирпан –
Централен пернсионерски клуб. Ремонт на санитарни възли и подмяна на входна врата;
- Социални услуги и социално включване на уязвими групи от община Чирпан;
- Център за обществена подкрепа е създаден с реализирането на проект по програма ФАР и
развива своята дейност от 01.01.2009 год.
В него работят четирима социални работника, възпитател, рехабилитатор, психолог и логопед.
Услугата се управлява от Община Чирпан и е държавно делегирана дейност. Капацитетът на Центъра
е 60 места/потребителя. Случаите с които се работи са насочени с направления от ОЗД към Дирекция
Социално Подпомагане Чирпан, придружени със социален доклад, като всеки случай има и ключов
социален работник на ЦОП.
ЦОП Чирпан работи с над 75 случая ежемесечно, които са насочени от Дирекция “Социално
подпомагане”, самозаявили се клиенти и случаи от МКБППМН Чирпан. На лице е необходимост от
запазване или увеличаване на капацитета на услугата.
- Приемна грижа – От началото на 2012 година община Чирпан предоставя услугата приемна
грижа по проект „И аз имам семейство” Към 01.10.2015 год. с подписване на тристранни
споразумения, от Дирекция “Социално подпомагане” Чирпан бяха прехвълени личните досиета
и случаите на още четири семейства. От началото на 2016 год. Проектът продължава
предоставянето на услугата приемна грижа по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
под наименованието „Приеми ме 2015”.
Община Чирпан си партнира с Областния екип по приемна грижа в Стара Загора по предоставяне на
услугата „приемна грижа” и Комисията по приемна грижа към Регионална дирекция социално
подпомагане.
Към настоящия момент по Проекта са настанени 12 деца в 12 приемни семейства. Общият брой на
обучените и утвърдени професионални приемни семейства на територията на общината по този проект
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са 12 лица. Утвърдените професионални приемни родители са с профили за деца от 0 до 10 годишна
възраст.
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - ЦНСТДМУ е
създаден с реализирането на проект на Община Чирпан в съответствие с постигане общата и
специфичните цели на Процедура: „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2:
Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12 на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Проектът допринесе за
разкриване на нов вид социална услуга, осигуряваща възможност децата да бъдат изведени от
социалните институции и да участват във всички аспекти на живота на общността,
включително да посещават местни детски градини и училища и да ползват местните здравни,
транспортни и други обществени услуги. Със Заповед РД01-354 /11.02.2015 г. на
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разрешено откриване на
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр.Чирпан с капацитет
14 места, считано от 01.11.2015 г.
ЦНСТДМУ реализира своята дейност в съответствие с основните принципи и подходи в процеса на
деинституционализация, стратегическите и оперативните цели на националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България” и Панът за действие към нея. При
осъществяване на дейностите и грижата за децата са приложени мерки и изпълнени дейности за
постигане целите на Националната стратегия.
В услугата работят 12 лица, както следва: 8 детегледача, един социален работник/възпитател, един
шофьор/поддръжка и един управител.
Към настоящият момент капацитета на услугата е запълнен.
- Считано от 01.09.2019 год. Община Чирпан изпълнява разпоредбите на Закона за личната
помощ. От мерките предвидени в него са се възползвали 103 потребителя, на които е назначен
личен асистент, съгласно издаденото от Дирекция „Социално подпомагане” направление за
ползване на социална услуга. Услугата по закона за личната помощ продължава и през 2020-та
и 2021 година, като процедурата по кандидатстване е отворена и няма определен срок, в който
кандидат-потребителите да подават своите заявления.
- По съвместна инициатива на здравните медиатори към Община Чирпан и БЧК, чрез проект на
БЧК финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID), главната цел
на който бе да бъдат предоставени лични хигиенни пакети на 30 000 социално слаби граждани,
засегнат и от COVID-19, бяха раздадени 1100 лични хигиенни пакети на най-уязвимите и
социално слаби групи на територията на Община Чирпан.
Мярка 3.4.2: Подобряване на качеството на образователните услуги
- Изготвен работен проект за обект „Реконструкция и промяна на предназначението на складова
база във физкултурен салон на ПГСС -гр.Чирпан”. Издадено е разрешение за строеж.
Осигурено е финансиране на стойност 498 201 лв. Предстои обявяване на обществената
поръчка за избор на изпълнител от страна на училището;
- "Ремонтни дейности на помещения в ДЗ "Слънце"- Чирпан – ремонт на санитарни възли в
перално помещение и полагане на гранитогрес на вход;
- Изготвен инвестиционен проект, издадено разрешение за строеж и ремонтирани санитарни
помещения в СУ"П.К.Яворов" - гр.Чирпан на стойност 30 018 лв.
- чл.39,ал.1 ,т.1 от ПМС 381/30.12.2019 г. Ремонт покрив ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр.
Чирпан ДБ – 32752 лв.;
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- чл.39,ал.1 ,т.1 от ПМС 381/30.12.2019 г. Ремонт покрив физкултурен салон ОУ „Св.Св. Кирил
и Методий” – гр. Чирпан ДБ – 22103 лв.;
- чл.39,ал.1, т.1от ПМС 381/30.12.2019г
Методий"-с.Свобода ДБ;

закупено Мултифункционално у-во ОУ"Кирил и

- чл.39,ал.1 ,т.1от ПМС 381/30.12.2019г Компютри и хардуер ОУ"Васил Левски"-гр.Чирпан ДБ;
- чл.39,ал.1 ,т3от ПМС 381/30.12.2019ДБ ПГСС-гр.Чирпан-Преносими компютри
- ПМС№/2020 НП"Осигуряване на съвременна образователна среда"ДБ СУ"П.К.Яворов"гр.Чирпан- Интерактивен дисплей;
- ПМС№/2020 НП"Осигуряване на съвременна образователна среда"ДБ СУ"П.К.Яворов"гр.Чирпан мобилен компютър;
- Закупени по ПМС№283/15.10.2020 преносими компютри за училищата ОУ"Васил Левски"гр.Чирпан , СУ"П.К.Яворов"-гр.Чирпан, ОУ"В.Левски"-с.Гита, ОУ"Кирил и Методий"с.Свобода, ОУ"Отец Пайсий"-с.Зетьово, ОУ"СВ.СВ.Кирил и Методий"-гр.Чирпан,
ОУ"СВ.Климент Охридски"-гр.Чирпан и ПГСС;
- Закупени по ПМС№346/2020 преносими компютри за училищата ПГСС и СУ"П.К.Яворов";
- ПМС№253 и 299/2020 Учебно оборудване по НП"Осигуряване на съвременна образователна
среда "модул "Модернизиране на МБ" ПГСС-гр.Чирпан ДБ;
- Закупени по програма Еразъм от СУ"П.К.Яворов"-гр.Чирпан преносими компютри;
- Закупени климатици за ДГ “Снежанка” с. Зетьово;
- чл.39,ал.1 ,т2от ПМС 381/30.12.2019г Закупени климатици за ПГСС-гр.Чирпан;
- ПМС№253 и 299/2020 – закупено учебно оборудване по НП"Осигуряване на съвременна
образователна среда "модул "Модернизиране на МБ" ПГСС-гр.Чирпан;
- Закупена система за видеонаблюдение на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-гр.Чирпан по
чл.39,ал.1 ,т1от ПМС 381/30.12.2019г;
- За повишаване на професионалната квалификация и компетентността на педагогическите
кадри, през 2020 година са проведени редица обучения, в различни области на образованието.
Проекти на училища и детски градини:
- С РМС 584 от 20.08.2020г. - Начално училище „ Св. Климент Охридски” гр. Чирпан с
иновация „ Методът на работните станции” спечелен проект за иновация за всичките класове и
паралелки /1 - 4 клас/ за 4 - годишен период ;
- ПГСС – разширение на иновацията ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА МОН

- ПГСС Чирпан - спечелен проект за Модернизирана образователна среда за качествена
професионална подготовка” на стойност – 79 025 лв.
- СУ „ П. К. Яворов” „Подобряване на условията за експериментална работа по природни
науки в профилирана подготовка“ на стойност 49 991,04 лв.
- ДГ „ Здравец” – спечелен проект по Национална кампания „ Чиста околна среда-2020г.” на
ПУДООС - Име на проекта:“В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“ на стойност 4996.00 лв.
- Национална кампания „Чиста околна среда-2020г.” на ПУДООС- изграждане на „
Реконструкция на зелени площи и създаване на място за отдих и обучение на учениците от ОУ
„ Отец Паисий” с. Зетьово , общ. Чирпан, на стойност 4998 лв.
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- Стимулиране на художествената самодейност и издателска дейност на учениците при ЦПЛР
„Пейо Радев Гарвалов”, гр. Чирпан – възстановена е формата за занимания по интереси за
творческо писане на млади журналисти и издаването на вестник „ Свободен ч@с” – печатна
медия на средношколците от цялата община.
- Развитие на извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
- Осигуряване на условия и ресурси за реализация на процеса на интеграция на лица със
специални образователни потребности;
- Подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на образованието –
методическа помощ на новопостъпили директори на училища; осигурено обучение за
управление на делегирани бюджети на директори на детски градини.
Мярка 3.4.3: Развитие на културата, опазване и експониране на културно-историческото
наследство
- Осигурени са средства за културния календар на общината за 2020 г. в размер на 70000 лв.;
- Договаряне прехвърлянето на авторските права на архитектурния проект, с цел възлагането на
обект „Реконструкция, реновация и преустройство на Културен дом- гр.Чирпан“. Очаква се
прехвърлянето в нотариална форма;
- Внесено за предварително съгласуване в НИНКН и МК задание за проектиране на обект
ремонт покрив и фасади на съществуваща сграда-къща на Илия Тянков- Галерия „Никола
Манев” в УПИ XXV- 3746, 3747, кв.60 по плана на гр.Чирпан, пи с идентиф.№81414.502.3747
по КККР- гр.Чирпан;
- Внесено за предварително съгласуване в НИНКН и МК задание за проектиране на обекти:
 Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващ навес с обслужващо- складово
предназначение за обособяване на пространство за прожекции, изложби и събития с
търговска част /дюкян/
 Ремонт и разширение на съществуваща сцена с предвиждане на покривно покритие в
УПИ I- За музей, кв.60 по плана на гр.Чирпан, пи с идентиф.№81414.502.1316 по
КККР- гр.Чирпан”
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;
Мярка 3.4.4: Подобряване на условията за физкултура и спорт
- През 2020 година бяха обединени трите футболни клуба /взимащи субсидия всеки по отделно/
в един, а именно този който е лицензиран в Българския футболен съюз - СНЦ ФК”Чирпан”.
Излъчи се ново ръководство, което редуцира разходите и направи план за развитие на цялата
школа за период от две години. Шест формации вземат участие в първенствата организирани от
БФС.
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- След разглеждане на проекто спортния календар за 2020 година започнахме съвместна работа
с Колоездачен клуб „Верея” Стара Загора.През месец Юни в Чирпан се проведе кръг от
колоездачна лига”Тур за Ст.Загора”-Чирпан шосе. В състезанието взеха участие над 100
състезатели от 11 спортни клуба по колоездене.
- С наша помощ се учреди: Спортен клуб по тенис на маса ”Чирпан”, който дейно ще взема
участие по турнири и ще популяризира тениса в града.
- През септември месец с помощта на Спортен клуб по автомобилизъм ”Чирпан” се проведе 3
кръг по Автокрос под егидата на Българската федерация по автомобилен спорт.
- Участие на спортисти от Община Чирпан на Национална учителска спартакиада.
- Участие на ромски футболен отбор в национален турнир.
- Град Чирпан бе домакин на 67-Международна колоездачна обиколка на България!
- Изцяло промяна на облика на „Градски стадион Чирпан”.Изградено бе осветление на
лекоатлетическата писта и на тренировъчния терен.
- Изграждане на Стрийт фитнес на „Градски стадион Чирпан”
- Реновиране на старият Стрийт фитнес „Пожарната”
- Поставяне на скейт съоръжения в Градската градина.
- Реновиране на всички площадки за спорт и отдих в града.

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
- На 10.12.2020 г. бе подписано Допълнително споразумение №03 към Договор
№BG05M9OP001-2.004-0030-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP0012.004 „Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство на труда и социалната политика,
чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община
Чирпан.
Чрез реализацията на проекта Община Чирпан ще продължи да предоставя подкрепа на деца в ранна
детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на
родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната
система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.
Дейностите в рамките на тези услуги ще се осъществяват в „Център за ранна интервенция на
уврежданията” в ДГ "Здравец", в родилното отделение на болницата, в детски ясли, градини, училища
както и в домовете на потребителите на услугите, чрез посещения на мобилен екип от специалисти.
-

МКБППМН съвместно с инспектор ДПС към РУ– Чирпан работят с деца с девиантно
поведение и по превенция на детската престъпност. Налагат се възпитателни мерки по
ЗБППМН на малолетни и непълнолетни правонарушители и на родители, в определени случаи.

Съставът на МКБППМН е определен на основание чл. 6, ал. 1 от ЗБППМН и заповед на Ивайло
Крачолов - Кмет на Община Чирпан.
Комисията е ангажирала специалисти от различни сфери на социалната практика.
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Основен акцент в дейността на комисията е социално - превантивната дейност за формиране на
позитивна детска личност, съгласно чл.10 от ЗБППМН. МКБППМН към Община Чирпан работи по
следните приоритетни области и задачи:
1. Да се повиши компетентността на малолетните и непълнолетните за активно включване в
дейности по проблема.
2. Провеждане на корекционно-възпитателна дейност с извършителите на насилие и рискови
групи учащи се.
3. Превенция на зависимости и здравно образование.
4. Активизиране на училищните настоятелства и родителите за превенция на насилието сред
децата.
5. Обогатяване на формите и дейностите за прекарване на свободното време и предоставяне на
възможностите за смислени занимания в извънучебно време.
6. Осъществяване на превантивна дейност от екипи, включващи социален работник, психолог,
обществен възпитател за оказване на специализирана помощ на деца, претърпели насилие.
Към момента към МКБППМН са определени девет обществени възпитателя, които обхващат работата
по случаи с деца, проявили девиантно поведение и превенция за намаляване на преждевременно
напускане от образователната система.

Приоритет 4: Опазване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура за
устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност
Този приоритет е насочен към хората, заетостта им и системата на публичните услуги – образование,
здравеопазване, култура, спорт, социални услуги.
Специфична цел 4.2.
отпадъци

Подобряване на системата за управление на битови и промишлени

- Закупен 1 брой сметосъбиращ автомобил – 36 000 лв.
- Реализация на проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци
на Община Чирпан” Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16M1OP002-2.010-0022-C01 п о приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.”.
Основната цел на проектното предложение е изпълнена техническа рекултивация на депо за неопасни
отпадъци, неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци, което ще допринесе за изпълнението на задълженията на Република
България в сектор отпадъци. С изпълнението на проекта се цели постигането на основната цел на
процедурата, а именно - принос към изпълнение на задълженията на Република България по
процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на
Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С 145/14:
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• Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен
въздух, повърхностни и подземни води;
• Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в
тялото на депото и извън него;
• Намаляване на рисковете за човешкото здраве;
• Постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията
и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
• Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда.
Проектът е на стойност 2 979 761,48 лв., от които 2 532 797,26 лв. европейско и 446 964,22 лв.
национално съфинансиране с период на изпълнение от 04.06.2020 г. до 04.05.2022 г.
С реализацията на проекта ще бъде изпълнена техническа и биологична рекултивация на депо за
неопасни отпадъци.
Строително-монтажните работи са стартирали на 30.12.2020 г. след подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (обр. №2а) и срокът
им за изпълнение е 150 календарни дни.
Изпълнител на строително-монтажните дейности по проекта е Акционерното Дружество
„Инфраструктурно строителство”, а строителен надзор на обекта ще се осъществява от „ИКюИ
Контрол” ООД.
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 2020 година служители са преминавали обучения
повишаване на уменията и компетенциите си;

в различни области, с цел

- През 2020 година Община Чирпан премина успешно надзорен одит от фирма Bureau Veritas
Certification Bulgaria по стандартите ISO 9001/2015 и ISO 14001/2015.
- В процес на въвеждане и интегриране е нов и много по-функционален сайт на общината;
- Осигурена е високоскоростна интернет връзка с кметствата в общината;
- В процес на въвеждане е електронизация на административното обслужване по кметствата,
обединяване на деловодните записи и касови операции с общинският център, като процуса е
обвързан и с подмяна на софтуера;
- Изградена е безплатна WIFI мрежа с десет точки на удобни и възлови места на територията на
град Чирпан;
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- Реконструиран и с подобрена функциолност Общински център за услуги и информация;

Мярка 6.1.2: Създаване на общинска нормативна рамка в подкрепа на местното развитие
-

-

-

-

-

-

Сключен договор за финансиране изработването на Общ устройствен план на община Чирпан с
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предстои обявяване на
процедура за избор на изпълнител по ЗОП.;
Проведено предпроектно проучване за възлагане изработването на ПУП- Подробен
устройствен план- план за регулация и застрояване за промяна на предназначението на
земеделска земя- общинско пасище /мера/ с приблизителна площ 44 дка до кв. „Кирил и
Методий“ за обособяване на самостоятелни имоти за жилищно и обществено застрояване с
обслужваща улична мрежа и подземна инфраструктура за малцинствата;
Изработена и одобрена „НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕНА ПРЕМЕСТВАЕМИ
ОБЕКТИ ЗА УВЕСЕЛИТЕЛНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН“;
Изработена и одобрена с Решение на Общински съвет „НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ,
ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЧИРПАН“;
Одобрени инвестиционни проект и издадено разрешение за строеж на “СИТИГАЗ
БЪЛГАРИЯ” ЕАД за изграждане на газоразпределителна мрежа на гр.Чирпан в периода 2019 –
2026 г. с дължина на трасето заедно с отклоненията е 38498,36 м.;
Изготвен и приет с решение на общински съвет План за интегрирано развитие на община
Чирпан за периода 2021-2027 г.;

Специфична цел 6.2. Подобряване на предоставяните публични услуги в община Чирпан
- Въведено 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 20142020 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.
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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