
 

Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на община Чирпан 2021 – 2027 г. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Планът за интегрирано 

развитие на община Чирпан (ПИРО) 2021-2027 г., през 2021г. е изготвен съгласно 

изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за приложение на ЗРР.  

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на 

град Чирпан и всичките 19 села. 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 

потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при 

разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Чирпан е да предложи 

обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие 

на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Чирпан е 

оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при 

задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югоизточния район от ниво 2 и действащите устройствени планове. 

В годишния доклад се отчита изпълнението на поставените стратегически цели и 

приоритети - инструмент за осъществяване на цялостна дългосрочно ориентирана политика за 

развитие на общината, съобразена с националните, регионалните и общински приоритети. 

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО 2014-2020 И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА 

  

През 2020г. (данни към 31.12.2020 г.) населението на Община Провадия по постоянен 

адрес е 24 051 жители, от които 15 001 в гр. Провадия и 9 050 в селата. За сравнение, данните за 

2019 г. са по постоянен адрес 24 245, от които 15 168 в гр. Провадия и 9 077 в селата; за 2018г.: 

по постоянен адрес - 24 386, от които 15 247 в гр. Провадия и 9 139 в останалите населени места 

от общината; през 2017г. - по постоянен адрес е 24 478, от които 15 309 са в гр. Провадия и 9 169 

в селата.  

Остават трайни тенденциите за намаляване на раждаемостта и застаряване на 

населението; отрицателният механичен прираст (броят на изселените жители превишава броя на 

заселените); миграция и емиграция на населението в трудоспособна възраст, в т.ч. деца и 

ученици, подлежащи на задължително обучение.  

Икономическа среда  
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Икономическата и финансова обстановка в страната предопределя и всички показатели, 

от които се прави оценка на икономическото развитие на общината. COVID-пандемията през 

2020г. оказа влияние на социално-икономическата среда на всички нива в държавата. 

 

 

3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ 

ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Визията, определена в ПИРО 2021-2027 гласи: Община Чирпан – сплотена общност с 

балансирана икономика; висок жизнен стандарт на хората; съхранено културно и природно 

наследство и развит човешки потенциал.  

За постигането й са дефинирани три стратегически цели и пет приоритетни направления. 

Петте приоритетни направления представляват областите за действие, където се 

концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен 

период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и 

подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една 

цел. Те са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, разкриващи какво 

точно трябва и може да се осъществи в общината. Мерките са отворени и следва да се 

конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период (2021-2027 г.). В този 

смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните в Програмата за реализация 

на ПИРО проекти. 

Изпълнението на дейности по реализация на ПИРО на Община Чирпан за 2021 

година, съгласно заложеното в Приложение 1 „Програма за реализация на ПИРО Чирпан 

2021-2027 г.” е както следва: 

ПРИОРИТЕТ 1: ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ИКОНОМИКАТА – ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ТУРИЗЪМ; 

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Това приоритетно направление обхваща усилията на местната власт и цялата 

общественост за повишаване на привлекателността на общината като място за инвестиции и 

развитие на бизнес. Тези усилия кореспондират със заложените в Интегрираната 

териториална стратегия за развитието на Югоизточния регион специфични цели. В нея няма 

предвидени за реализация на територията на община Чирпан големи инфраструктурни 

проекти с регионално и национално значение. Същевременно, като се има предвид 

капацитета на община Стара Загора и този на Тракийския университет, Института по полски 

култури, Професионалната гимназия по селско стопанство в гр. Чирпан, потенциалите и 

разположението на община Чирпан, съществуват предпоставки за инвестиции в микро и 

МСП, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности. Предвижда се 
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приоритетно изграждане на довеждаща инфраструктура до терени в производствени и 

многофункционални зони, където има заявени инвестиционни намерения. Има значителен 

потенциал за развитие на различни форми на туризъм – винен, балнеолечебен, културен, 

фестивален. 

Особено внимание е отделено на нуждите на по-нататъшната модернизация на 

земеделието, с цел да се повиши конкурентоспособността на земеделски стопани и 

предприятия. 

Мярка 1.1. Стимулиране на предприемачеството и  модернизиране на производството в  

предприятията 

▪ Пълноценно използване на ВЕИ за производство на „зелена“ енергия: 

През 2021 година в Община Чирпан има одобрени 46 инвестиционни проекти и 

издадени Разрешения за строеж за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 30 kW”. Като местоположение, проектите са разположени в 14 населени места от 

територията на Общината.  Най-много са в с. Гита – 9 бр., следвани от с. Държава – 6 бр., с. 

Винарово – 5 бр., по 4 броя има в Чирпан, Спасово и Ценово и т.н. 

Одобрен е и един проект за ФЕЦ от 100 kW в Чирпан. 

Мярка 1.4. Развитие на съвременно животновъдство и пчелни стопанства 

▪ Административна подкрепа при съгласуването и реализацията на инвестиционни 

проекти. 

Община Чирпан осъществява подкрепа на инвеститорите при необходимостта от 

съгласуване и издаване на разрешения за строеж на инвестиционни проекти и всички други 

съгласувателни процедури. Провежда се пряка комуникация между главният архитект на 

Общината и всички експерти на администрацията с проектантски и юридически екипи на 

инвеститорите.   

Мярка 1.5. Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни 

ресурси, природни и културни забележителности 

▪ Изграждане на туристически информационен център: 

Изработен е инвестиционен проект на обект „Реконструкция и преустройство на 

съществуващи сгради с идент. № 81414.501-2.1271.5 и 81414.502.1271.8 по КККР в културно 

- информационен център в УПИ I - За градина, кв.99 по плана на гр.Чирпан”. Към момента 

проектът се процедира и предстои издаване на Разрешение за строеж. 

▪ Изграждане на културно информационен център в кв. „Кирил и Методий“ - запад, гр. 

Чирпан: 

Проведена е процедура по ЗОП, сключен договор и възложена за проектиране „Зала за 

културни мероприятия в кв. „Кирил и Методий- запад“-  УПИ XII-3733 кв.73а по плана на 

гр.ЧИРПАН”.  

 

Мярка 1.6. Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила в 

традиционните отрасли на общинската икономика 

▪ Съдействие при административните процедури и стриктно спазване на минимални 

срокове за издаване на документи; 

Община Чирпан полага всички усилия с цел минимизиране на сроковете за извършване 

на всички административни процедури и издаване на документи, при стриктно спазване 

законодателството на Република България.  
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Мярка 1.7. Ефективно управление и използване на общинската собственост 

▪ Придобиване на държавни имоти (имот бивш дом за деца и юноши и бивши 

работилници на СПТУ по машиностроене „Инж. Георги Минчев“) в гр. Чирпан: 

В резултат на Решение №147 / 29.07.2020 г. на Общински съвет – Чирпан за 

придобиване на имотите безвъзмездно от държавата е направено искане до Областния 

управител и МРРБ. Областният управител е изразил положително становище по отношение 

на бъдещо прехвърляне на имотите в собственост на община Чирпан. Предстои 

Министерският съвет да приеме окончателното решение. 

▪ Придобиване на държавен имот (бивше военно поделение) в гр. Чирпан и изработване 

на изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план, план за регулация и 

застрояване) на УПИ I – специален терен, кв.113 – военно поделение за нова бизнес 

зона: 

През 2020 г. Община Чирпан стартира процедурата по искането си за придобиване на 

бившето военно поделение в града. От Областна администрация бяхме информирани, че 

намеренията на Министерството на отбраната е да извърши продажба на държавния имот. В 

резултат на това, Общински съвет – Чирпан прие ново Решение №250 / 25.02.2021 г. за 

придобиване на имота безвъзмездно от държавата. Изпратено е ново искане до Областния 

управител. На този етап се очаква актуалната визия стратегия на Министерството на 

отбраната по отношение на държавния имот и впоследствие становище на областния 

управител. 

▪ Придобиване на частен имот – Художествена галерия „Н. Манев“: 

Община Чирпан придоби в собственост безвъзмездно чрез дарение и завещание 

Културен комплекс – Художествена галерия „Никола Манев”: 

Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3747, адрес: гр. Чирпан, ул. „Тане Пеев” 

№7, площ 885 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, начин на 

трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10 м/”, номер по предходен план: 3746, 3747, 

квартал: 60, парцел XXV, заедно с построената в поземления имот сграда с идентификатор 

81414.502.3747.1, застроена площ: 171 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: „Сграда за 

култура и изкуство”. 

Мярка 1.8. Дейности за представяне и популяризиране на общината като място за 

развитие на бизнес, логистика и туристически посещения 

▪ Популяризиране на националните фестивали в община Чирпан – фестивали на 

Лавандулата, фестивал „Гласове и ритми от Тракия“ – Златна ливада, Празници на 

изкуствата в галерия „Никола Манев“: 

 

 През 2021 година Община Чирпан организира и проведе двудневен Национален 

фестивал на лавандулата” Лавендер фест”. Продължава добрата ни комуникация и 

сътрудничество с МТ. Фестивала на Лавандулата е добавен в националният списък 

със събития с туристическа насоченост. 

 През 2021 година се проведе Първи международен бизнес форум – Чирпан 2021 год. 

 Онлайн участие на община Чирпан в интернационалното изложение за туризъм 

Ваканция и Спа Експо (София) през м. Април; 

 Онлайн участие в международните изложения ITM- Berlin през м.Март и IMTM Tel 

Aviv от Февруари до Юни 2021, със съдействието на Министерство на Туризма (МТ) . 

 Участие и организиране на Научна конференция 40 години разкопки” Карасура” 

ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ, 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

Общинската инфраструктура е ключов фактор, стимулиращ развитието на бизнеса и 

икономическото приобщаване на цялата територия. Обновяването и доизграждането на 
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местната инфраструктура е и източник за създаване на нови работни места. Реконструкцията 

и модернизацията на транспортната инфраструктура включва пътища, осигуряващи достъп 

до европейските транспортни коридори; пътища, осигуряващи вътрешно-общинските 

връзки; създаване на ефективна организация на пътното движение; инвестиране в трайно 

подобряване на експлоатационното състояние на общинските пътища. Тази инфраструктура 

създава икономически стимули в периферните райони на общината и хомогенизира 

пространственото й развитие. 

 Мярка 2.1. Рехабилитация на общинските пътища и реконструкция на мостови 

съоръжения: 

▪ Ремонт и реконструкция на участък от път SZR1226 – с. Винарово - с. Могилово, 

община Чирпан: 

Възложен и в процес на изработка  инвестиционен проект за „Ремонт и реконструкция 

на участък от път  SZR 1226 -с.Винарово  - с.Могилово ,община  Чирпан”. 

При геодезическото заснемане на път  SZR 1226 -с.Винарово  - с.Могилово, община  

Чирпан се установи явна фактическа грешка в КККР на селата Винарово и Могилово.  

Изработен е проект за изменение на КККР от лицензирана фирма. Проекта за 

изменение на КККР  е внесен в  Службата по геодезия, картография и  кадастър /СГКК/ 

гр.Стара Загора със заявление с изх.№ 12-03-83/02.08.2021 г. на Кмета на Община Чирпан. 

В ДВ бр.75/10.09.2021 г., стр.137 е публикувано съобщението за започване на 

процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване 

на явна фактическа грешка за с.Винарово и Могилово с точно описание на засегнатите 

имоти. 

В началото на 2022 г. процедурата по отстраняване на явната фактическа грешка 

приключи  с издаване на заповед за одобряване  на изменението от  Изпълнителния директор  

на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, която заповед бе публикувана в 

Държавен вестник. Подновено е изготвянето на инвестиционният проект. 

 

▪ Ремонт път SZR1223 /II-66/-Воловарово – с. Гита – с. Осларка – с. Димитриево, 

община Чирпан: 

Проведена е процедура по ЗОП, сключен договор и възложена за проектиране 

инвестиционен проект за „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК  II-66-  

с.ВОЛОВАРОВО- с.ГИТА- с.ОСЛАРКА ОТ ПЪТ SZR 1223” и „РЕМОНТ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SZR 2224- /SZR 1223, Воловарово- Гита/- Държава”. 

При геодезическото заснемане на пътищата  се установи явна фактическа грешка в 

КККР. Проектирането е спряно до отстраняване на явната фактическа грешка. 

В процес на изработване е проект за изменение на КККР от лицензирана фирма, след 

което  проектирането ще бъде подновено. 

Мярка 2.2. Рехабилитация на улична инфраструктура и осигуряване на паркирането 

▪ Създаване на „Зелена зона“ в централната градска част на гр. Чирпан: 

Изработени и приети от общински съвет- Чирпан „Схеми за паркиране - зелена зона в 

централна зона - гр. Чирпан“ 

▪ Изграждане система от велоалеи в населените места на общината: 

Изградена велоалея по ул. Гео Милев. Предстои изграждането на велоалея по улиците 

„Димитър Благоев” и „Еделвайс”, където  строително – ремонтните дейности вече са 

започнали.  
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В процес на възлагане по ЗОП е процедура за избор на изпълнител за изработване на 

инвестиционни проекти за обекти на уличната инфраструктура, зелена система и други. 

Навсякъде, където е необходимо и където има възможност ще бъдат предвидени велоалеи. 

▪ Ремонт и благоустрояване на ул. „Димитър Благоев“ от о.т 136-677 и ул. „Еделвайс“ 

от о.т. 283 до о.т. 28, гр. Чирпан": 

През 2021 година стартира изпълнението на инвестиционен проект за обект 

„Реконструкция и благоустрояване на ул. "Димитър Благоев" от о.т.136-677 и  ул. "Еделвайс" 

от о.т.283 до о.т.285, гр.Чирпан”. Изпълнението на обекта приключи през месец март 2022 

година. 

▪ Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. „Димитър Благоев“ – ларго: 

Изработен е инвестиционен проект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на 

улица „Димитър Благоев“ /Ларго/ от ос.т.658  до ос.т.677  по плана на гр.Чирпан”. Издадено е 

разрешение за строеж. В процес на провеждане е обществена поръчка за избор на 

изпълнител. 

▪ Ремонт и благоустрояване на ул. „Крачолови“ от о.т 154 до о.т 163, гр. Чирпан: 

Изпълнен проект за „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „КРАЧОЛОВИ“ 

ОТ О.Т.154 ДО О.Т.163, ГР. ЧИРПАН” на обща стойност 152 873,20 лв. без ДДС; 

▪ Ремонт и благоустрояване на ул. „Янко Иванов“ от о.т. 99 до ул. „Братя Даскалови“ 

о.т. 78, гр. Чирпан – изготвен работен проект и издадено разрешение за строеж; 

▪ Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. „П. К. Яворов“ от о.т. 105-151 до о.т. 

214: 

Изпълнен проект за „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. „П. К. Яворов“ от 

о.т. 105-151 до о.т. 214” на обща стойност 508 773.69 лв. без ДДС. Обекта е въведен в 

експлоатация през месец ноември 2021 година; 

▪ Ремонт и благоустрояване на ул. „Янко Кочев“ от о.т. 108 до о.т. 103, гр. Чирпан - 

изготвен работен проект и издадено разрешение за строеж; 

▪ Ремонт и благоустрояване на ул. „Васил Калбов“ от о.т. 103 до о.т. 159, гр. Чирпан - 

изготвен работен проект и издадено разрешение за строеж; 

▪ Ремонт на тротоарната настилка на улица „Петър Генов“ от ос.т. 484 до ос.т. 298 по 

плана на гр. Чирпан - изготвен работен проект и издадено разрешение за строеж; 

▪ Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. „Ернст Телман“, ул. “Христо 

Смирненски“, ул. „Тинтява“. ул. „Комсомолска“, ул. „Добруджа“, ул. „Здравец“ – 

проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни 

проекти. Възложено е проектирането.  

Възложено е проектиране и на: 

 Ремонт и благоустрояване на улица „Кочо Цветаров“-  ос.т.549 до ос.т.573 по 

плана на гр. Чирпан; 

 Ремонт и благоустрояване на улица „П.К.Яворов“ - ос.т.214 до о.т.209, 

включително триъгълното кръстовище западно от ул.“Д-р Петър Генов“ по 

плана на гр. Чирпан; 

▪ Рехабилитация на улична инфраструктура в селата на територията на община Чирпан: 

През 2021 година са предвидени средства в бюджета на Община Чирпан за изготвяне на 

инвестиционни проекти за: 

 Ремонт на улица между ос.т.109- ос.т.149 по плана на с. Средно Градище; 

 Ремонт на улица между ос.т.83- ос.т.27 по плана на с. Средно Градище; 

 Ремонт на улица между ос.т.78 и ос.т.79 по плана на с. Винарово; 

 Ремонт на улица между  ос.т.49 и ос.т.56 по плана на с. Винарово; 

 Ремонт на улица между ос.т.62-ос.т.65 и ос.т.21-ос.т.25 по плана на с. Златна Ливада; 
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 Ремонт на улици между ос.т.50-55-56-79- ос.т. 72 по плана на село Зетьово; 

Обществената поръчка е проведена и е сключен договор за проектиране. В процес на 

изготвяне на инвестиционни проекти за обектите. 

Мярка 2.3. Подобряване на водопроводната и канализационна мрежи в община Чирпан 

▪ Поетапна (годишна) подмяна на водопроводната мрежа в гр. Чирпан и селата – от 2 до 

4 км годишно: 

В процес на реализация е проект BG16M1OP002-1.016-0013 с бенефициент „ВиК – 

Стара Загора” ЕООД по ОПОС 2014-2020 г. По проекта на територията на Община Чирпан 

се предвиждат: 

 Реконструкция на външен дов. водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до 

водоем V=6500m3 на гр. Чирпан – 5 431м. + 17 м. обс. Тръби; 

 Реконструкция на вътрешна вод. мрежа на гр. Чирпан – 989 м. и 66 бр. СВО; 

 Реконструкция на вътр. кан. мрежа на гр. Чирпан – 1 961м., 210 м. тласкател от КПС и 

51 бр. СКО 

 

Изпълнени инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора за 2021 година: 

 Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 60 ЕТ и Ф100 ЕТ с тръби ПЕВП-RC Ф 

90, дължина L=244,00 м, тръби ПЕВП Ф 90, дължина L=56,00 м, тръби ПЕВП Ф 110, 

дължина L=3,00 м, тръби ПЕВП-RC Ф 75, дължина L=4,00 м, тръби ПЕВП Ф 32, 

дължина L=30,00 м и прилежащи СВО в с. Малко Тръново, общ. Чирпан на стойност 

на  12 027.49 лв. без ДДС; 

 Обект „Изграждане на водомерна зона за с. Рупки, общ. Чирпан” на стойност 1 429,59 

без ДДС 

 Обект „Изграждане на водомерна зона за с. Спасово, общ. Чирпан” на стойност 

1 429,59 лв. без ДДС; 

 Обект „Изграждане на водомерна зона за с. Гита, общ. Чирпан” на стойност  лв. 

1 446,55 лв. без ДДС; 

 Обект „Реконструкция на 2 броя СВО с тръби ПЕВП Ф 32, дължина L=23,00 м и 

тръби ПЕВП Ф 25, дължина L=25,00 м за ул. „Комсомолска“ №5 и №7 в гр. Чирпан, 

общ. Чирпан”  на стойност 1 058,14 лв. без ДДС; 

 Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 етернит с тръби ПЕВП Ф 63, 

дължина L=85,00 м (метод тръба в тръба) и прилежащо СВО в с. Ценово, общ. 

Чирпан” на стойност 1 614,82 лв. без ДДС; 

 Обект „Ремонт на работилница при водоем "Текира" в гр. Чирпан, общ. Чирпан” на 

стойност 3 703,92 лв. без ДДС; 

 Обект „Реконструкция на уличен водопровод етернит Ф 80 мм с тръби ПЕВП Ф 63 

мм, дължина L=90,00 м, тръби ПЕВП-RC Ф 75 мм, дължина L=34,00 м, тръби ПЕВП 

Ф 90 мм, дължина L=7,00 м за бивше ТКЗС в с. Гита, общ. Чирпан”, на стойност 

15 052,79 лв. без ДДС; 

 Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 90 

мм, дължина L=322,00 м; ПЕВП Ф 110 мм, дължина L=24,00 м и 23 броя СВО по ул. 

“Гео Милев“ от бул. “Георги Димитров“ до ул. “Кочо Цветаров“, гр. Чирпан, 

общ.Чирпан” ,на стойност 41 727,05 лв. лв. без ДДС; 

 Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 300 мм етернит с тръби ПЕВП-RC Ф 

160 мм, дължина L=224,00 м и тръби ПЕВП Ф 225, дължина L=24,00 м /метод тръба в 

тръба/ по ул. “Гео Милев“ от бул. “Георги Димитров“ до ул. “Кочо Цветаров“, гр. 

Чирпан”, на стойност 12 790,84 лв. без ДДС; 
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 Обект „Реконструкция на уличен водопровод Ф 80 етернит с тръби ПЕВП Ф 90, 

дължина L=155,00 м към бивш стопански двор и лечебница и прилежащи  4 бр. СВО в 

с. Спасово, общ. Чирпан”, на стойност 4 219,71 лв. без ДДС; 

 Обект „Реконструкция на част от улична канализация Ф 200 бетон с гофрирани РЕ 

тръби Ф 250, дължина L=20,00 м по ул. „Сребрю Иванов“ между ул. „Иван Асен“ и 

ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Чирпан, общ. Чирпан”, на стойност 4 342,41 лв. 

без ДДС; 

 Обект „Изработка, доставка и монтаж на 2 броя саваци” на стойност 2 360,00 лв. без 

ДДС ; 

 

▪ Изграждане на сондаж с. Средно градище - Изграден е допълнителен сондаж в 

с.Средно Градище, който е включен във ВиК мрежата на селото. 

Мярка 2.5. Благоустрояване на публични пространства и терени за озеленяване, спорт 

и отдих 

▪ Благоустрояване и рехабилитация на чешми за обществено ползване: 

През месец май 2021 г. се извърши мониторинг на качествата на водата, подавана от 

местни водоизточници. Изследвана беше водата на чешма „Манчов дъб”, „Филовата чешма”, 

„Студената чешма” и чешмата на кв. „Св. св. Кирил и Методий – Запад”. 

▪ Изграждане на спортна площадка в кв. „Кирил и Методий – Запад“: 

Изработен и одобрен Проект за изменение на Регулационния и застроителен план /ПРЗ/ 

за УПИ I- „За рекреационна дейност” в кв. 249 по регулационния план  на гр.Чирпан, с цел 

изграждане на спортна площадка за малцинствата в кв.“Кирил и Методий“ – запад. 

Изработен инвестиционен проект за спортна площадка с изкуствена настилка в двора 

на ОУ „Св. Св. „Кирил и Методи” град Чирпан. 

▪ Изграждане терен за мини футбол с изкуствено покритие на територията на стадион 

„Чирпан“, изграждане на поливна система и цялостно реновиране на стадиона; 

Избран изпълнител и приключила реализация по договор за „Инженеринг - 

проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи 

(СМР) на обект: Спортна площадка за превантивна дейност към МКБППМН – ремонт и 

преустройство на съществуващо игрище с проектна ограда в УПИ I – спортен комплекс, кв. 

169 по плана на гр. Чирпан”. Площадката е въведена в експлоатация. 

Избран изпълнител и възложено изработване на инвестиционен проект на обект 

„Ремонт, реконструкция и благоустрояване на градски стадион  в УПИ I– Спортен комплекс, 

кв.169 по плана на гр. Чирпан, пи с идентиф.№81414.502.2584”. 

▪ Реконструкция на пазара в гр. Чирпан и покриването му; 

Изготвено задание и в процес на предпроектно проучване за изработване на 

инвестиционен проект за обект „Общински пазар в УПИ V- за пазар, кв.87 по плана на гр. 

Чирпан“; 

▪ Изграждане на спортна зала с. Зетьово; 

Изработен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за „Закрито 

тренировъчно спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий“ с. Зетьово.  

През декември 2021 година Община Чирпан подаде проект „Закрито тренировъчно 

спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий”, с. Зетьово” по мярка 7.2.“Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
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Целта на проекта е изграждането на съвременна и удобна среда за учебна дейност, игра 

и забавление на децата в училището в село Зетьово. 

Очаква се одобрение на проектите от ДФЗ – РА. 

Обща стойност на проекта – 391 000 лв. без ДДС 

▪ Реконструкция на парк „Теню Стоилов“ с цел обособяване на места за спорт и 

активен отдих; 

В процес на разработване на инвестиционен проект на обект „Обновяване, ремонт и 

проектни мероприятия в парк „Д-р Т.Стоилов“ 

▪ "Междублоково пространство между улици "Янко Кочев" и ул. "Янко Иванов", гр. 

Чирпан" – изработен инвестиционен проект. Издадено разрешение за строеж. 

▪ Ремонт и реконструкция на парк „Еделвайс“, гр. Чирпан. 

В процес на разработване на инвестиционен проект на обект „ОБНОВЯВАНЕ И 

ПРОЕКТНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРК „ЕДЕЛВАЙС“- УПИ II- Градина, кв.150 по плана на 

гр.ЧИРПАН, ПИ с идентиф.№ 81414.502.3798 по КККР- Чирпан” 

 

Мярка 2.6. Опазване на околната среда и борба с климатичните промени 

▪ Закупуване на сметосъбирачна машина, с цел подобряване събирането на битови 

отпадъци на територията на община Чирпан; 

Закупен 1 брой сметосъбирачна машина за нуждите на Община Чирпан; 

▪ Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община 

Чирпан; 

В процес на реализация е проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за 

неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан" по ОПОС 2014-2020 година. 

Обща стойност на проекта - 2 979 761.48 лв. с ДДС 

На 28.07.2021 е приета техническата рекултивация на депото от специално назначена за 

целта комисия. Предстои  изпълнени на биологичната рекултивация на депото през 

следващите 2 години; 

▪ Внедряване на мерки за ЕЕ на сградите на територията на община Чирпан. 

Изготвени обследвания за ЕЕ на сградите на РСПБЗН, исторически музей, град Чирпан 

и сградата на хирургия и рентген при МБАЛ – Чирпан. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА  

Този приоритет е насочен към хората и системата на публичните услуги – 

образование, здравеопазване, култура, спорт, социални услуги. Приоритетът е фокусиран в 

използването на наличните потенциали за подобряване на качеството на живота и 

създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в 

общината. Основна част от средствата за това включват подобряване на качеството 

публичните услуги – здравеопазване, социални услуги, образование и култура. Стремежите 

са постигане на високо качество на образованието във всичките му форми, тясна връзка на 

образователните програми с потребностите на практиката, социална адаптация в училищна 

среда, осигуряване на извънкласни занимания и грижа за младите хора в община. Усилията 



10 

на общинската администрация са насочени към професионалната ориентация на младите 

хора и състоянието на материалната база.  

Мярка 3.1. Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение и 

бизнеса 

▪ Въвеждане на дуално обучение и изграждане на STEM среда в училищата. 

 

STEM ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В НУ „Свети Климент Охридски“ гр. Чирпан 

Тип проект: Малка категория (до 50 000 лв.) – за училище с под 300 ученици 

Тип център, за който е одобрено училището: Малка категория, Кътове тип 

„работилници” за Начален етап (I-IV кл.). Проекта е на стойност 16 500лв. /15 000 по 

програмата и 10% - 1 500лв. собствени принос на училището/.Предвид същността на SТЕМ 

обучението `(наука, технология, инженерство, математика), една традиционна класна стая се 

превърна в мейкърспейс (работилница), като пространството в нея е разделено на сектори за 

различни групови дейности (за екипна работа, за конструиране, за изработване на материали, 

за презентиране, за четене и др.), а в друга класна стая  се обособи специален кът - 

мейкърспейс, за да се предостави добра възможност за интегриране на иновации и 

внедряване на проекто-базирано обучение. Образователната среда е проектирана с 

специални мебели и обзавеждане. Работилниците са оборудвани със СТЕМ конструктори и 

таблети. Всички учители в училището са преминали „STEM обучение за развитие на 

научното и изчислителното мислене у учениците“ като задължителна част от проекта. 

 

Мярка 3.3. Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура 

▪ Ремонт и цялостно обновяване на спортните площадки и дворните пространства на 

училищата и детските градини със съвременни и модерни уреди и настилки: 

 Изработен инвестиционен проект за спортна площадка с изкуствена настилка в 

двора на СУ „Яворов” гр. Чирпан. Строителството на обекта е завършено. 

Въведено в експлоатация. 

 Изработен инвестиционен проект за спортна площадка с изкуствена настилка в 

двора на ОУ „Васил Левски” гр. Чирпан. Обявена процедура по ЗОП за избор на 

изпълнител. 

  Изработен инвестиционен проект за спортна площадка в ОУ „Св. Св. „Кирил и 

Методи” град Чирпан. Обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител; 

 Изготвени инвестиционни проекти за основно обновяване на открити 

площадки за игра в телените на ЦДГ „СЛЪНЦЕ“ и ДЯ „Д-Р ИВАН СОФКАРОВ“, 

гр. Чирпан. 

През 2021 година Община Чирпан кандидатства с проект по програма Красива 

България 2022 г. за финансиране обновяването на площадките за игра на яслата. За 

съжаление проекта не бе финансиран. 

 

През декември 2021 година Община Чирпан подаде проект „Основно обновяване на 

открити площадки за игра в ДГ „Слънце“ гр. Чирпан” по мярка 7.2.“Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Целта на проекта е изграждането на съвременна среда за игра и забавление и обучение 

на  децата и за провеждане на нормална педагогическа работа на персонала в детската 

градина. Очаква се одобрение на проектите от ДФЗ – РА. 
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Обща стойност на проекта – 224 686,26 лв. без ДДС  

▪ Изграждане на закрити зони за спорт в училищата и детските градини, които нямат 

физкултурни салони, отговарящи на изискванията за физическа среда: Начално 

училище „Св. Климент Охридски“, гр. Чирпан, Основно училище „Васил Левски“, с. 

Гита, Основно училище „Отец Паисий“, с. Зетьово; 

 Изработен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за „Закрито 

тренировъчно спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий“ с. Зетьово.  

През декември 2021 година Община Чирпан подаде проект „Закрито тренировъчно 

спортно игрище в терена на училище „Отец Паисий”, с. Зетьово” по мярка 7.2.“Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие финансирана по 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Целта на проекта е изграждането на съвременна и удобна среда за учебна дейност, игра 

и забавление на децата в училището в село Зетьово. 

Очаква се одобрение на проектите от ДФЗ – РА. 

Обща стойност на проекта – 391 000 лв. без ДДС 

 

 Сключен договор и възложено изготвяне на инвестиционен проект за 

преустройство на сграда за нуждите от физкултура и спорт на НУ Св”. Климент 

Охридски” град Чирпан; 

▪ Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в ДГ „Калина Малина“ – ремонта е 

извършен и обекта е въведен в експлоатация; 

▪ Изграждане на нова детска градина в с. Свобода: 

Стартирано изпълнение на СМР на обект „Детска градина и ажурна ограда с. Свобода, 

Община Чирпан”. Проектът се финансира от МОН по националната програма, МОДУЛ 1 – 

„Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на съществуващи“ – мах. Сума на финансирането от МОН -  2 

млн. лева 

▪ Ремонт санитарни помещения в СУ „П.К. Яворов“ - Извършен ремонт на санитарни 

помещения в СУ"П.К.Яворов" - гр.Чирпан. Обекта е въведен в експлоатация; 

▪ Реконструкция и промяна на предназначението на складова база във физкултурен 

салон на ПГСС-гр. Чирпан: 

Изготвен работен проект, издадено разрешение за строеж, приключени СМР на обект 

„Реконструкция и промяна на предназначението на складова база  във  физкултурен салон на 

ПГСС -гр.Чирпан. Обекта е въведен в експлоатация. 

▪ Други дейности по образователната инфраструктура изпълнени през 2021 година: 

Проведена процедура по ЗОП и сключен договор с предмет „Инженеринг - 

проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни 

работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на покрива на южното двуетажно тяло на 

ДГ „Здравец“, УПИ I- детска градина, кв.182 по плана на гр. Чирпан”. Изготвен 

инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж. Изпълнението на обекта е 

през 2022 година. 

Мярка 3.4. Развитие на инфраструктурата на здравеопазването и социалните 

дейности 

▪ Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай Тошев“: 
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През 2021 година бе подменена изцяло дограмата на сградата на МЦ ”Д-р Тошев” със 

средства от бюджета на Община Чирпан. СМР са приключени и обекта е въведен в 

експлоатация. 

▪ Обновяване и техническо обезпечаване на Домашен социален патронаж: 

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. 

В края на 2021 година Община Чирпан разработи проект по Целева програма 

„Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена 

трапезария“, на Министерство на труда и социалната политика, които е одобрен и предстои 

реализацията му през 2022 година. 

▪ Закупуване на транспортни средства в сферата на социалните услуги – ЦНСТ, 

домашен патронаж: 

През декември 2021 година Община Чирпан подаде проект „Закупуване на нови 

транспортни средства за нуждите на „Домашен социален патронаж” гр. Чирпан” по мярка 

7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Предвижда се закупуването на 3 броя автомобили с нормална проходимост и 1+1 места 

тип „VAN”. Автомобилите ще бъдат използвани за транспорт на приготвяна храна от 

„Домашен социален патронаж” гр. Чирпан (ДСП – Чирпан), до отделните потребители. 

Очаква се одобрение на проектите от ДФЗ – РА. 

Обща стойност на проекта – 78 400 лв. без ДДС 

▪ Укрепване и реконструкция на сградата „Рентген и хирургия“ в МБАЛ – Чирпан; 

През 2021 година Община Чирпан, чрез процедура по ЗОП избра изпълнител и възложи 

изготвянето на инвестиционен проект за обект „Основен ремонт и преустройство на 

съществуваща сграда-Рентгеново и хирургично отделения на МБАЛ-ЧИРПАН ЕООД в УПИ 

І-Болница, кв.106 по плана на гр. Чирпан“ и упражняване на авторски надзор по време на 

строителството”. 

Община Чирпан да сключи споразумение за партньорство с Министерство на 

здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектното предложение по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“. 

Проект „Обособяване на Covid зона в „МБАЛ – Чирпан“ ЕООД“, на стойност 162 

322,00 лв. с ДДС е насочен към обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти 

с COVID-19. Дейностите, заложени в проектното предложение на „МБАЛ – Чирпан“ ЕООД, 

включват реализиране на СМР. Всички дейности, заложени в инвестиционния проект, следва 

да бъдат изпълнени и отчетени преди 31.12.2023 г. Очаква се одобрение на проекта на МЗ от 

страна на УО на ОПРР и стартиране на изпълнението. 

 

Мярка 3.5. Насърчаване включването на младежите в управлението и устойчивото 

развитие на общината 

▪ Създаване на младежки общински съвет: 

Младежки общински съвет към Община Чирпан е създаден на 10.04.2021 година, по 

инициатива на МКБППМН Чирпан, като в състава му влизат 15 ученика от СУ „П. К. 

Яворов” Чирпан и ПГСС Чирпан.  

Младежкия общински съвет провежда своите официални мероприятия в залата на 

„Център за превантивна и консултативна дейност” към МКБППМН, която се намира в град 

Чирпан, площад „Съединение” 1, етаж 4. Дейността на МОС Чирпан е насочена към 

развитието на младежите в Общината и прилагането на методи и подходи, които целят 
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осигуряване на тяхното волеизявление, участие в обществения живот и придобиване на 

административни знания и умения.  

В устава на МОС са заложени дългосрочни цели за взимане на решения от младежите и 

докладването им, чрез Председателя на МОС, към Кмета на Община Чирпан и респективно 

Общински съвет Чирпан. По този начин се осигурява пряко участие на представителите на 

тази целева група в провеждането на младежки политики на територията на община Чирпан. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: СЪХРАНЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА В СФЕРАТА НА 

КУЛТУРАТА 

Община Чирпан е богата на средища за културно развитие – читалища, библиотеки, 

храмове, манастири, културни и исторически паметници. Запазени са фолклорни традиции и 

местни обичаи. Традиционно в културния календар на общината се провеждат разнообразни 

прояви. Същевременно, състоянието на материално техническата база в сферата на 

културата се нуждае от реконструкция и модернизация. В рамките на тази приоритетна 

област са планирани мерки за съхраняване на историческото наследство и подобряване на 

услугите и инфраструктурата в сферата на културата. 

Мярка 4.1. Реконструкция и обновяване на обществени сгради с историческо и културно 

значение 

▪ Обследване и реконструкция на започнатия строеж на сграда за културен дом и 

изграждането на Конферентен център за култура, наука, археология и туризъм: 

Възложената експертна оценка на конструктивното състояние на сградата и 

възможността за нейното укрепване или премахване. На база експертната оценка ще бъда 

разработен финансов анализ на разходите, както за реконструкция, укрепване, преустройство 

и довършване на сградата, така и за нейното премахване, с натрошаване и извозване на 

строителните отпадъци и изграждане на нейно място на изцяло нова, отговаряща на 

настоящите нужди на града. 

Оформят се два варианта – Реконструкция на сградата, като само за укрепването на 

сградата ще бъдат необходими допълнителни средства в размер на 1 млн. лв. Плюс 6 млн. лв. 

за доизграждане. 

Вторият вариант е машинно премахване на сградата, като на нейно място ще бъде 

изградена изцяло нова сграда отговаряща на нуждите и потребностите на града в рамките на 

7 млн. лв. 

Крайното решение относно съдбата на Културният дом ще бъде взето след публично 

обсъждане  и Решение на Общински съвет – Чирпан. За подпомагане на този процес Община 

Чирпан обяви международен концептуален конкурс за акумулиране на идеи за съдбата на 

Културния дом. Конкурсът е предназначен за студенти по архитектура и млади архитекти, а 

резултатите от него ще бъдат представени пред широката общественост през месец май. 

 

▪ Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт, реконструкция и вътрешно 

преустройство на обществени сгради в гр. Чирпан и на територията на общината; 

 

Издадена Заповед № РД-09-235/31.03.2021  г. на Кмета на Община Чирпан за обект: 

„Основен ремонт и реставрация на музеен ансамбъл „Къща музей на П.К.Яворов, 

пазположена в УПИ I за музей, кв. 60, по плана на град Чирпан”. В процес на изготвяне 

на проект. 

▪ Реконструкция на Исторически музей: 
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Изработено обследване за ЕЕ на сградата на исторически музей – Чирпан. Предстои 

възлагане изработванетон на инвестиционен проект през 2022 година. 

▪ Реконструкция и обновяване на Художествена галерия „Никола Манев“: 

Издадена Заповед № РД-09-234 от 31.03.2021 г. на Кмета на Община Чирпан за обект: 

„Консервация реставрация и адаптация  на „Къща на Илия Тянков/ Градски музей на 

революционното движение“- Галерия „Никола Манев”. В процес на изготвяне на проект. 

Мярка 4.2. Организиране на разнообразни прояви в културния календар на общината 

▪ Провеждане на значими фестивали – Яворови януарски дни; фолклорен фестивал 

„Тракийски ритми в Златна ливада“; празници на изкуствата в художествена галерия 

„Никола Манев“; фестивал на лавандулата; Танцов фестивал – конкурс "Надиграване 

в Чирпан", рок фест; 

През 2021 година Община Чирпан проведе Яворови януарски дни, празници на 

изкуствата в художествена галерия „Никола Манев“; фестивал на лавандулата, Рок фест 

Чирпан, „Винониада”, Гъдуларско надсвирване „Дядо Вичо Бончев” в с. Спасово и др.  

▪ Представяне на художествени занаяти - обособяване на интерактивно пространство в 

двора на комплекс Къща музей „Пейо К. Яворов“ и художествена галерия „Никола 

Манев“ – дюкян „Крачолов“. 

През 2021 година Община Чирпан стартира изготвяне на инвестиционен проект за 

„Основен ремонт и реставрация на музеен ансамбъл „Къща музей на П.К.Яворов, 

пазположена в УПИ I за музей, кв. 60, по плана на град Чирпан”, част от който е 

обособяването на „Дюкян „Крачолов”. 

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ДИАЛОГ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

Този приоритет обединява осъществяването на общинските политики с 

предприемането на мерки за усъвършенстване на управлението, основано на принципите на 

откритостта, участието, отчетността и ефективността. Това включва интегрирано планиране, 

ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси, обмен на информация, 

сътрудничеството и зачитане на взаимните интереси на всички заинтересовани страни. 

Прякото участие, ангажираността и овластяването на жителите на общината, ще повиши 

тяхната подкрепа при осъществяването на тези политики. Акцентът е в създаването на 

организационни предпоставки и механизми за комплексно и интегрирано планиране на 

конкретните дейности: 

Мярка 5.1. Създаване на устройствено-планова основа за развитието на община Чирпан 

▪ Разработване на Общ устройствен план на община Чирпан: 

Сключен договор за финансиране изработването на Общ устройствен план на община 

Чирпан с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Проведена 

процедура по ЗОП за избор на изпълнител и сключен договор за изработване на ОУПО. В 

процес на разработване. Индикативен срок за изработване на предварителен проект на ОУП 

– май 2022 г.; 

 

▪ ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски земи на общински пасища – 

мери до квартал „Кирил и Методий“ за жилищно застрояване. 

Сключен договор за изработването на ПУП- План за регулация и застрояване- ПРЗ и 

План за улична регулация- ПУР, схеми по части ВиК и електро, транспортни комуникации, 
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геодезично заснемане, вертикална планировка, трасировъчен план за пи 81414.147.345, 

местност „Високата могила”в землището на гр. Чирпан. 

Целта на проекта е да се създадат условия за провеждане на процедурите по 

устройствено планиране, които да позволят реализацията на инвестиционните намерения на 

възложителя- община Чирпан, а именно да се създаде урбанизирана територия- разширение 

на кв.”Кирил и Методий” за играждане на жилища на малцинствената общност в имоти- 

общинска собственост като се предвиди улична мрежа по продължение на съществуващата в 

малцинствения квартал и във връзка с градската улична мрежа и се създадат урегулирани 

поземлени имоти- УПИ. Предназначението на УПИ основно ще бъде за ниско /до 

10м./жилищно застрояване, за ниско жилищно застрояване и социални жилища. По 

дефиниция- §5, т.67 от ДР на ЗУТ, социалните жилища са жилища за лица с установени 

жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на 

държавата или общината. Ще се предвидят и УПИ за обществено и делово обслужване и 

рекреация. Терените за рекреация ще включват спорт и озеленяване.   

През месец юли 2021 г. е одобрено задание и е разрешено изработването на проект за 

ПУП от Общински съвет- Чирпан. Приет е вариант на предварителният проект за ПУП. Към 

настоящият момент ПУП в гореизложения обхват и съдържание е изработен и предаден за 

съгласуване с инстанции и експлоатационни дружества, за приемане от ОЕСУТ, одобряване 

от Общински съвет и процедиране на промяната на предназначението. 

 

Мярка 5.3. Повишаване на сигурността в гр. Чирпан и борба с престъпността 

▪ Изграждане на охранителна система за видеонаблюдение в град Чирпан 

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.  

През декември 2021 година Община Чирпан обяви обществена поръчка по ЗОП за 

избор на изпълнител с предмет „Разработване, доставка и внедряване на интегрирано 

решение за изграждане на система за видеонаблюдение на възлови места на територията на 

град Чирпан”.   

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на дейности и 

предоставяне на услуги по: разработване и внедряване на интегрирано решение за 

наблюдение на възлови места на територията на град Чирпан. Изпълнителят на обществената 

поръчка следва да осигури извършване на необходимия IT одит, разработването и 

внедряването на интегрирано решение за видеонаблюдение на възлови места на територията 

на град Чирпан, посочени в Таблица № 1 от Техническата спецификация. 

Интегрираното решение за наблюдение – предмет на обществената поръчка, следва да 

се разглежда като съвкупност от доставка и монтаж на необходимото оборудване и 

постоянна комуникационна свързаност за времето на действие на договора за обществена 

поръчка, позволяваща наблюдение и запис на събитията на възловите места в град Чирпан. 

Системата за видеонаблюдение ще осигури постоянно наблюдение на основни зони от 

обществен интерес като възлови кръстовища, входно-изходни точки, публични пространства 

и др., с цел съблюдаване на правилата за движение по пътищата и обществения ред, 

повишаване безопастността на жителите и гостите на града. 

Индикативна стойност на поръчката – 120 000 лв. без ДДС  

 

4.  ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПИРО 

 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни; 
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Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО, съгласно 

определени индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на Плана.  

Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за развитие се 

осъществява посредством:  

• анализиране на данни от общински регистри за различните публични дейности и 

услуги, предлагани от Общината;  

• набиране на информация от различни институции и анализ на данните;  

• анализ на индикаторите за резултат и количество;  

 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната 

година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

Видно от направения по-горе преглед на постигнатия напредък по изпълнението на 

целите, приоритети и мерките на ПИРО на община Чирпан за 2021г. е, че по голяма част от 

мерките се работи и има постигнати резултати. Усилията са насочени към прилагане на  

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на община Чирпан 2021-2027г. 

през 2021г. единен подход за планиране и програмиране; концентрация на ресурси – 

финансови и човешки за постигане на целите на Общинския план за развитие; партньорство 

на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, съгласуваност с другите 

структуроопределящи политики и действия на национално и регионално равнище; 

повишаване административния капацитет на служителите и подобряване ефективността на 

работата им.  

Най–големият проблем остава липсата на инвестиции и производства, създаващи 

работни места; влошаващите се демографски характеристики, нисък образователен ценз и 

липса на подходяща квалификация на работната сила; незадоволително състояние на 

инфраструктурата. Това са основните фактори, които очертават насоките, по които ще се 

работи през 2022г. 

 

През 2021 г. оперативната среда в България беше силно повлияна от няколко основни 

фактора, които нарушиха очаквания ход на икономическо и обществено възстановяване. 

Пандемията от Covid-19 продължи да въздейства върху здравната система, социалната среда 

и икономиката, чрез последващото синусоидно въздействие на противоепидемичните мерки. 

Силно влияние оказаха девиациите в цените на енергийните ресурси, както и разместването 

на търговските взаимоотношения, довели до световна вълна от интензивен инфлационен 

натиск. Обществено-политическата ситуация в България през 2021 година също зае своята 

неизменна част от общата конюнктура, понесла тежестта на трите поредни парламентарни 

избори. Годината завърши със сформиран редовен кабинет, което е фактор в справянето с 

последиците от пандемията върху социалната сфера, финансите и икономиката на страната, 

увеличаването на инвестиционна активност и привличането на капитали. 

Кризите и сложната политическа обстановка през 2021 година се очаква да се отразят 

негативно и през 2022 година. По много от оперативните програми финансите са изчерпани 

заради пренасочване на суми към мерки, свързани с пандемията. Това означава, че няма да 

има и риск от загуба на средства по такива програми, но годината се очертава да бъде доста 

бедна като европейско финансиране. 

Програми за новия програмен период 2021-2027 още няма, голямо забавяне е на лице и 

при Националния план за възстановяване и устойчивост. 

При преглед на индикативните годишни програми на отделните управляващи органи за 

2022 г.  е видно, че средства от старият програмен период няма. 2022 година ще бъде 

проблемна и заради високата инфлация, която засяга изпълнението на действащи и 

неприключили договори за строителство. 

Одобряването и на Националния план за възстановяване и устойчивост, и на новите 

оперативни програми се забави и реално изпълнение може да се чака втората половина на 
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годината. Предизвикателство пред Община Чирпан ще бъде и готовността с работни 

проекти, за да се спази изискването по плана за да договаряне на 70% от ресурса от близо 13 

млрд. лв. до края на 2022 г. и 100% - до края на 2023-а. 

 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

плана за интегрирано развитие на общината; 

  

На интернет страницата на Община Чирпан е публикуван ПИРО 2021-2027г. 

Гражданите и заинтересованите страни могат да получат достъп до обществена информация, 

свързана с реализацията на конкретни дейности и мерки от плана по съответния ред. 

 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на 

общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени; 

  

ПИРО 2021-2027г на община Чирпан е разработен в съответствие с изискванията на 

Закона за регионалното развитие. Пряко кореспондира с Областната стратегия за развитие на 

област Стара Загора и с Регионалния план за развитие на Югоизточен район за планиране.  

Всички планове и програми по различни сектори и направления, които се разработват в 

община Чирпан, са в съответствие с приетия ПИРО, като само допълват и /или 

конкретизират и прецизират съответните дейности и мерки в своята област на действие.  

При подготовка на проектни предложения заложените дейности кореспондират на 

приоритетите и мерките от стратегическия документ. 

 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

  

Основните партньори в изпълнението и наблюдението на ПИРО са общинската 

администрация, представители на различни държавни институции на територията на 

общината, образователни, социални и културни институции, неправителствени организации. 

 

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО  

  

 

Изпълнението на дейности по реализация на ПИРО на Община Чирпан за 2021 година, 

съгласно заложеното в Приложение 1 „Програма за реализация на ПИРО Чирпан 2021-2027 

г.” е подробно описано в предходната точка 4  от годишният доклад. 

Приложено към настоящият доклад прилагаме доразвито Приложение № 1 „Програма 

за реализация на ПИРО Чирпан 2021-2027 г.” с размер на усвоените средства за отчетният 

период и източниците на тяхното финансиране. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

 

Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за 

подобряване условията, качеството на живот на населението на община Чирпан и 

естетизиране на средата. Значим ресурс е насочен към изпълнение и финализиране на 

проекти и други инфраструктурни дейности за подобряване средата за живот и работа в 

община Чирпан.  

Ангажиментите на Общината са свързани с поддържането и обновяването на 

общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и 
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канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на 

енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряването на 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община Чирпан за 2021 г. 

финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура приоритет, предвид 

нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие и привличането на 

инвестиции в общината.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 

НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР:  

Основно следва да се работи за:  

- постигане на устойчив икономически растеж;  

- осигуряване на финансови ресурси, чрез различни източници на финансиране;  

- привличане на външни инвестиции;  

- повишаване на заетостта на населението, не само чрез мерки и програми за заетост, 

но и създаване на трайни работни места;  

- разумно и ефективно използване на природните ресурси;  

- целесъобразно използване на културно-историческото наследство;  

- внедряване на иновативни подходи;  

- разширяване използването на съвременни информационни системи и електронни 

услуги в различни сфери на обществения живот. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 „Програма за реализация на ПИРО Чирпан 2021-2027 г.” с размер на 

усвоените средства за отчетният период и източниците на тяхното финансиране. 

 

 


