
Програма за реализация на ПИРО на община Чирпан за периода 2021-2027 г. :

описание на изпълнените мерки и дейности през 2021 година

Приложение №1

№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

0,0 1,9 0,0 0,0 1,921

1.1.1.

Мярка 1.1. Стимулиране 

на предприемачеството и  

модернизиране на 

производството в  

предприятията

Пълноценно използване на 

ВЕИ за производство на 

„зелена“ енергия.

200
Частни 

инвестиции

Д-я "ЕПП,ТСУ и 

ИК" и Д-я "ФСД, 

БЧР и УС"

47  издадени 

Разрешения за 

строеж за 

изграждане на 

„Фотоволтаична 

електроцентрала ”

1.2.1.

Мярка 1.2. Обновяване на 

съществуваща и 

изграждане на нова 

техническа 

инфраструктура в 

индустриалната част на гр. 

Чирпан

Изграждане на ВиК мрежа и 

реконструкция на 

съществуваща такава

Зона "Общински 

център"
10 000 ОПОС, ВиК Д-я "ЕППТСУИК"

1.2.2.

Мярка 1.2. Обновяване на 

съществуваща и 

изграждане на нова 

техническа 

инфраструктура в 

индустриалната част на гр. 

Чирпан

Ремонт и реконструкция на 

пътна настилка
 

Зона "Общински 

център"
700

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

1.3.1.
Мярка 1.3. Развитие на 

биологично земеделие

Подкрепа за изследователска 

(научно-приложна) дейност в 

Института по полски култури 

– Чирпан

Безвъзмездна 

административна 

подкрепа от страна 

на Община Чирпан

0 Община Чирпан

Д-я "ФСДБЧРУС" и 

Д-я "МДТ и 

ЕКология"

1.4.1.

Мярка 1.4. Развитие на 

съвременно 

животновъдство и пчелни 

стопанства

Подпомагане на млади 

фермери, включително 

пчелари за изготвяне на 

бизнес-планове и проекти за 

създаване на модерни ферми 

и пчелни семейства

Безвъзмездна 

административна 

подкрепа от страна 

на Община Чирпан

0
Частни 

инвестиции
Д-я "ФСДБЧРУС"

1.4.2.

Мярка 1.4. Развитие на 

съвременно 

животновъдство и пчелни 

стопанства

Административна подкрепа 

при съгласуването и 

реализацията на 

инвестиционни проекти

Безвъзмездна 

административна 

подкрепа от страна 

на Община Чирпан

0 Община Чирпан Д-я "ЕППТСУИК"

Осъщуствена 

административна 

подкрепа при 

съгласуването и 

реализацията на 

инвестиционни 

проекти

1.5.1.

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма като индустрия, 

базирана на специфичните 

местни ресурси, природни 

и културни 

забележителности

Обособяване на екопътеки по 

маршрути с възможности за 

пешеходен туризъм: Шато 

„Трендафилов“ - местността 

„Карасура“; местността 

„Калето“ – манастир в с. 

Златна ливада

50
ПРСР, МИГ-

Чирпан

Д-я "ЕППТСУИК"  и 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм"

1.5.2.

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма като индустрия, 

базирана на специфичните 

местни ресурси, природни 

и културни 

забележителности

Обособяване на паркоместа 

за алтернативен туризъм 

(кемпери, семейни излети) - 

местностите „Памуклука“ и 

„Ягъч“ и край манастир „Св. 

Атанасий“ в с. Златна ливада

25

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

18

Д-я "ЕППТСУИК", 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" и Д-я 

"МДТ и Екология"

ПРИОРИТЕТ 1: ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА – ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО, ТУРИЗЪМ; ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

1.5.3.

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма като индустрия, 

базирана на специфичните 

местни ресурси, природни 

и културни 

забележителности

Изграждане на туристически 

информационен център
150

ПРСР, МИГ-

Чирпан

Д-я "ЕППТСУИК", 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм"

Изготвен 

инвестиционен 

проект за 

реконструкция и 

преустройство на 

същуствеваща 

сграда в градски 

парк в   КУЛТУРНО- 

ИНФОРМАЦИОНЕ

Н ЦЕНТЪР, 

гр.Чирпан 1,201 1,201

1.5.4.

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма като индустрия, 

базирана на специфичните 

местни ресурси, природни 

и културни 

забележителности

"Изграждане на културно 

информационен център в кв. 

"Кирил и Методий" - запад, 

гр. Чирпан"

Зона "Общински 

център"
150

ПРСР, МИГ-

Чирпан
18

Д-я "ЕППТСУИК", 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм"

Възложено 

изготвяне на 

инвестиционен 

проект 

0,72 0,72

1.5.5.

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма като индустрия, 

базирана на специфичните 

местни ресурси, природни 

и културни 

забележителности

Изграждане на довеждаща 

инфраструктура  до 

туристически обекти - 

велоалеи

200

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

1.5.6.

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма като индустрия, 

базирана на специфичните 

местни ресурси, природни 

и културни 

забележителности

Изготвяне на маркетингова 

стратегия с фокус върху 

туризма в общината за 

привличане на нови туристи

30

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

1.6.1.

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

0 Община Чирпан Община Чирпан

Съдействие при 

административните 

процедури и 

стриктно спазване 

на минимални 

срокове за издаване 

на документи

1.6.2.

Мярка 1.6. Насърчаване на 

заетостта и подкрепа за 

мобилността на работната 

сила в традиционните 

отрасли на общинската 

икономика

Предоставяне на свободни 

терени за инвестиционни 

проекти при преференциални 

условия, с ангажимент за 

разкриване на работни места

0 Община Чирпан Д-я "ФСДБЧРУС"

1.7.1.

Мярка 1.7. Ефективно 

управление и използване 

на общинската 

собственост

Изготвяне на програми за 

придобиване, управление и 

разпореждане с общинско 

имущество

10 Община Чирпан Д-я "ФСДБЧРУС"
Изготвена програма 

за 2021 г.

1.7.2.

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

0 Община Чирпан 6 Д-я "ФСДБЧРУС"
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

1.7.3.

Мярка 1.7. Ефективно 

управление и използване 

на общинската 

собственост

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

50 Община Чирпан 21 Д-я "ФСДБЧРУС"

1.7.4.

Мярка 1.7. Ефективно 

управление и използване 

на общинската 

собственост

Придобиване на частен имот 

– Художествена галерия „Н. 

Манев“

80 Община Чирпан 12 Д-я "ФСДБЧРУС"

1.7.5.

Мярка 1.7. Ефективно 

управление и използване 

на общинската 

собственост

Подпомагане на туристическо 

дружество „Средногорец“ – 

гр. Чирпан по отношение на 

бъдещо управление и 

стопанисване на хижа 

„Каваклийка“ – нова сграда. 

Създаване на възможност за 

публично-частно 

партньорство

Безвъзмездна 

административна 

подкрепа от страна 

на Община Чирпан

0 Община Чирпан Д-я "ФСДБЧРУС"

1.8.1.

Мярка 1.8. Дейности за 

представяне и 

популяризиране на 

общината като място за 

развитие на бизнес, 

логистика и туристически 

посещения

Маркетингово представяне на 

общината като 

местоположение, 

икономически потенциал, 

богато културно-историческо 

наследство

30

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

1.8.2.

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“

25

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

1.8.3.

Мярка 1.8. Дейности за 

представяне и 

популяризиране на 

общината като място за 

развитие на бизнес, 

логистика и туристически 

посещения

Разработване на Стратегия за 

икономическо развитие на 

община Чирпан ведно с 

бизнес профил, насочен към 

потенциални инвеститори

30

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Община Чирпан

1.8.4.

Мярка 1.8. Дейности за 

представяне и 

популяризиране на 

общината като място за 

развитие на бизнес, 

логистика и туристически 

посещения

"Изграждане на туристическа 

пътека в землището на с. 

Стоян- Заимово и с. 

Могилово, общ. Чирпан"

Зона "Винен 

туризъм"
25

ПРСР, МИГ-

Чирпан
12 Д-я "ЕППТСУИК"

1.8.5.

Мярка 1.8. Дейности за 

представяне и 

популяризиране на 

общината като място за 

развитие на бизнес, 

логистика и туристически 

посещения

"Изграждане на туристическа 

пътека в землището на с. 

Средно Градище, общ. 

Чирпан"

25
ПРСР, МИГ-

Чирпан
12 Д-я "ЕППТСУИК"
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

57,333 1526,274 2239,175 116,947 3939,729

2.1.1.

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

Зона "Винен 

туризъм"
750

Привлечено 

външно 

финансиране

12 Д-я "ЕППТСУИК"

Възложено 

проектиране. 

Процедирано 

изменение на КККР 

с цел отстраняване 

на явна фактическа 

грешка 3,12 9,00 12,12

2.1.2.

Мярка 2.1. Рехабилитация 

на общинските пътища и 

реконструкция на мостови 

съоръжения

Ремонт път SZR 1220 – от /II -

66/ гр. Чирпан – с. Ценово – 

с. Златна ливада - път III-663 

/Чирпан-Симеоновград/, 

община Чирпан

850

Привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

2.1.3.

Мярка 2.1. Рехабилитация 

на общинските пътища и 

реконструкция на мостови 

съоръжения

Ремонт път SZR1223 /II-66/-

Воловарово – с. Гита – с. 

Осларка – с. Димитриево, 

община Чирпан.

10 000

Привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Възложено 

проектиране на пътя 

до с. Осларка
5,28 5,28

2.1.4.

Мярка 2.1. Рехабилитация 

на общинските пътища и 

реконструкция на мостови 

съоръжения

Ремонт път с. Изворово – с. 

Стоян-Заимово – с. 

Могилово, община Чирпан

Зона "Винен 

туризъм"

Привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

0

Мярка 2.1. Рехабилитация 

на общинските пътища и 

реконструкция на мостови 

съоръжения

РЕМОНТ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ 

SZR 2224- /SZR 1223, 

Воловарово- Гита/- Държава

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"
възложено 

проектиране. 

1,44 1,44

2.1.5.

Мярка 2.1. Рехабилитация 

на общинските пътища и 

реконструкция на мостови 

съоръжения

Реконструкция на мост с. 

Свобода
250

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

0

2.1.6.

Мярка 2.1. Рехабилитация 

на общинските пътища и 

реконструкция на мостови 

съоръжения

Реконструкция на мост с. 

Изворово – с. Стоян Заимово

Зона "Винен 

туризъм"
250

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

0

2.2.1.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

Създаване на „Зелена зона“ в 

централната градска част на 

гр. Чирпан

Безвъзмездна 

административна 

подкрепа от страна 

на Община Чирпан

Зона "Общински 

център"
30 Община Чирпан 12 Д-я "ЕППТСУИК"

0

2.2.2.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

Изграждане система от 

велоалеи в населените места 

на общината

300

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Изградена велоалея 

по ул. Гео Милев. 

Предстои 

изграждането на 

велоалея по улиците 

„Димитър Благоев” 

и „Еделвайс”, 0

ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

2.2.3.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт и благоустряване на 

ул. "Димитър Благоев" от о.т 

136-677 и ул. "Еделвайс" от 

о.т 283 до о.т 28, гр. Чирпан"

Зона "Общински 

център"
797

Привлечено 

външно 

финансиране

36 Д-я "ЕППТСУИК"

В процес на 

изпълнение на 

обекта

176,401 176,401

2.2.4.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт, реконструкция и 

благоустрояване на 

ул".Димитър Благоев – ларго”

Зона "Общински 

център"
1 500

Привлечено 

външно 

финансиране

72 Д-я "ЕППТСУИК"

Изработен е 

инвестиционен 

проект . Издадено е 

разрешение за 

строеж. В процес на 

провеждане е 

обществена поръчка 

за избор на 

изпълнител.
7,8 7,8

2.2.5.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт и благоустряване на 

ул. "Крачолови" от о.т 154 до 

о.т 163, гр. Чирпан"

Зона "Общински 

център"
133

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

12 Д-я "ЕППТСУИК"

Приключено 

изпълнение на 

обекта

183,448 183,448

2.2.6.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт и благоустрояване на 

ул. "Янко Иванов" от о.т 99 

до ул. "Братя Даскалови" о.т 

78, гр. Чирпан"

Зона "Общински 

център"
131

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

24 Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвен работен 

проект и издадено 

разрешение за 

строеж
0

2.2.7.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт,реконструкция и 

благоустрояване на 

ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -

151 до о.т.214

Зона "Общински 

център"
695

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

24 Д-я "ЕППТСУИК"

Приключено 

изпълнение на 

обекта

2,364 610,528 612,892

2.2.8.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт и благоустрояване на 

ул."Янко Кочев"от о.т.108 до 

о.т.103, гр.Чирпан

Зона "Общински 

център"
82

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

12 Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвен работен 

проект и издадено 

разрешение за 

строеж
0

2.2.9.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт и благоустрояване на 

ул."Васил Калбов"от о.т.103 

до о.т.159, Гр.Чирпан

Зона "Общински 

център"
62

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

24 Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвен работен 

проект и издадено 

разрешение за 

строеж
0

2.2.10.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт,реконструкция и 

благоустрояване на ул".Петър 

Генов "от бул.”Георги 

Димитров” до ул.”Братя 

Даскалови”

Зона "Общински 

център"

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвен 

инвестиционен 

проект и издадено 

разрешение за 

строеж за обект 

"Ремонт на 

тротоарната 

настилка на улица 

„Петър Генов“ от 

ос.т. 484 до ос.т. 298 

по плана на гр. 

Чирпан"
3 3
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

2.2.11.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

"Ремонт, реконструкция и 

благоустрояване на ул".Ернст 

Телман",ул.”ХристоСмирненс

ки”,ул.”Тинтява”,ул.”Комсом

олска”,ул.Добруджа”,ул.”Здра

вец”

Зона "Общински 

център"

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

РЕМОНТ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на 

улица „Ернс Телман “- ос.т. 

484а до ос.т. 573а по плана на 

гр.ЧИРПАН, гр.Чирпан 0,72 0,72
РЕМОНТ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на 

улица „Комсомолска“- ос.т. 

288 до о.т. 560 по плана на 

гр.ЧИРПАН, гр.Чирпан 0,432 0,432
РЕМОНТ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на 

улица „Тинтява“- ос.т. 482 до 

ос.т. 580 по плана на 

гр.ЧИРПАН, гр.Чирпан 0,72 0,72

 "РЕМОНТ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на 

улица „Добруджа“- ос.т. 283 

до о.т. 568 по плана на 

гр.ЧИРПАН, гр.Чирпан 0,432 0,432

РЕМОНТ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на 

улица „Здравец“- ос.т. 571 до 

ос.т. 570 по плана на 

гр.ЧИРПАН, гр.Чирпан 0,432 0,432

"РЕМОНТ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на 

улица „Христо Смирненски“- 

ос.т. 483- о.т. 572 по плана на 

гр.ЧИРПАН, гр.Чирпан 0,72 0,72

2.2.12.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

Рехабилитация на улична 

инфраструктура в селата на 

територията на община 

Чирпан

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

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, гр.Чирпан

Възложено е 

проектирането

0,72 0,72

РЕМОНТ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ На 

улица „Кочо Цветаров“-  ос.т. 

549 до ос.т. 573 по плана на 

гр.ЧИРПАН, гр.Чирпан 0,528 0,528
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

Ремонт на улица между 

ос.т.109- ос.т.149 по плана на 

с. Средно Градище

Възложено е 

проектирането 0,432 0,432
Ремонт на улица между 

ос.т.83- ос.т.27 по плана на с. 

Средно Градище

Възложено е 

проектирането 0,432 0,432
Ремонт на улица между 

ос.т.78 и ос.т.79 по плана на 

с. Винарово

Възложено е 

проектирането 0,432 0,432
Ремонт на улица между  

ос.т.49 и ос.т.50 по плана на 

с. Винарово

Възложено е 

проектирането 0,432 0,432
Ремонт на улица  между 

ос.т.92, ос.т.93, ос.т.94 и 

ос.т.76 по плана на 

с.ВИНАРОВО 

Възложено е 

проектирането
0,432 0,432

РЕМОНТ НА УЛИЦА между 

ос.т.50, ос.т.78, ос.т.77 и 

ос.т.76 по плана на 

с.ВИНАРОВО

Възложено е 

проектирането
0,432 0,432

Ремонт на улица между 

ос.т.62-ос.т.65 и ос.т.21-

ос.т.25 по плана на с. Златна 

Ливада

Възложено е 

проектирането
0,432 0,432

Ремонт на участък от улица 

между ос.т. 151 и ос.т.152, и 

участък между ос.т.161, 

ос.т.162, ос.т.165, ос.т.166 и 

ос.т.125 по плана на 

с.СВОБОДА, с.Свобода, 

общ.Чирпан

Възложено е 

проектирането

0,432 0,432
РЕМОНТ НА УЛИЦА между 

ос.т58, ос.т. 36, ос.т. 41, ос.т. 

42, ос.т. 43 и ос.т. 44 по плана 

на село Могилово, 

с.Могилово, общ.Чирпан

Възложено е 

проектирането

0,432 0,432
Ремонт на улици между 

ос.т.50-55-56-79- ос.т. 72 по 

плана на село Зетьово

Възложено е 

проектирането 0,72 0,72

2.2.13.

Мярка 2.2. Рехабилитация 

на улична инфраструктура 

и осигуряване на 

паркирането

Ремонт, реконструкция и 

благоустрояване  на ул".Гео 

Милев"от о.т.283 до о.т.295  

,гр.Чирпан ,общ.Чирпан, 

гр.Чирпна

Д-я "ЕППТСУИК"

Приключено 

изпълнение на 

обекта
2,349 429,869 432,218

2.3.1.

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

2 000 ОПОС, ВиК Д-я "ЕППТСУИК"

Реконструкция на 

уличен водопровод с 

приблизителна 

дължина от 1,3 км. 116,9 116,947

2.3.2.

Мярка 2.3. Подобряване 

на водопроводната и 

канализационна мрежи в 

община Чирпан

Изграждане на водопровод от 

сондаж с. Рупките до с. 

Спасово в община Чирпан

500 ОПОС, ВиК 12 Д-я "ЕППТСУИК"

2.3.3.

Мярка 2.3. Подобряване 

на водопроводната и 

канализационна мрежи в 

община Чирпан

Изграждане на сондаж с. 

Средно градище
100 ОПОС, ВиК Д-я "ЕППТСУИК" Изпълнен

2.4.1.
Мярка 2.4. Газифициране 

на публични сгради
Културен дом

Зона "Общински 

център"

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

2.4.2.
Мярка 2.4. Газифициране 

на публични сгради

Сградата на Битовия 

комбинат

Зона "Общински 

център"

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

2.4.3.
Мярка 2.4. Газифициране 

на публични сгради

Сградата на Исторически 

музей - Чирпан

Зона "Общински 

център"

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

2.4.4.
Мярка 2.4. Газифициране 

на публични сгради

Сградата на медицински 

център "Д-р Николай Тошев"

Зона "Общински 

център"

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Мярка 2.4. Газифициране 

на публични сгради

Изграждане на вътрешна 

газова инсталация на 

ученически стол в ОУ „Васил 

Левски” град Чирпан 

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Изработен 

инвестиционен 

проект и издадено 

разрешение за 

строеж 0,78 0,78

Мярка 2.4. Газифициране 

на публични сгради

„Изграждане на вътрешна 

газова инсталация ня ДЯ „Д-

р. Иван Софкаров“ град 

Чирпан (млечна кухня)“

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Изработен 

инвестиционен 

проект и издадено 

разрешение за 

строеж 0,78 0,78

2.5.1.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Изграждане на парк в кв. 

Младост, гр. Чирпан

Зона "Общински 

център"
1 500

ПРСР, МИГ-

Чирпан
Д-я "ЕППТСУИК"

2.5.2.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Изграждане на 

многофункционална зала за 

спорт: волейбол, баскетбол, 

хандбал, тенис на корт

5 000

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

2.5.3.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Благоустрояване и 

рехабилитация на чешми за 

обществено ползване

70

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

2.5.4.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Изграждане на спортна 

площадка в кв. „Кирил и 

Методий – Запад“;

Зона "Общински 

център"
70

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

18 Д-я "ЕППТСУИК"

Изработен 

инвестиционен 

проект и издадено 

РС за спортна 

площадка с 

изкуствена настилка 

в двора на ОУ „Св. 

Св. „Кирил и 

Методи” град 

Чирпан

2.5.5.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Реконструкция на спортна 

площадка на ул. „М. Кочев“

Зона "Общински 

център"
7

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

8 от 16
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Приложение №1

№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

2.5.6.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Изграждане терен за мини 

футбол с изкуствено покритие 

на територията на стадион 

„Чирпан“, изграждане на 

поливна система и цялостно 

реновиране на стадиона

Зона "Общински 

център"
1 000

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Инженеринг 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.

64,844 64,844
„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”

Възложено е 

проектирането

2,28 2,28

2.5.7.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Изграждане на полигон по 

безопасност на движението за 

деца велосипедисти в двора 

на бившето помощно 

училище, площадки за спорт 

и активен отдих на деца и 

ученици

50

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

2.5.8.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Реконструкция на пазара в гр. 

Чирпан и покриването му

Зона "Общински 

център"
10

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

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“

2.5.9.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Изграждане на спортна зала 

с. Зетьово

Зона "Религиозен 

туризъм"
390

ПРСР, МИГ-

Чирпан
36 Д-я "ЕППТСУИК"

Изработен 

инвестиционен 

проект и издадено 

разрешение за 

строеж за „Закрито 

тренировъчно 

спортно игрище в 

терена на училище 

„Отец Паисий“ с. 

Зетьово. 
12 12

2.5.10.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

Реконструкция на парк „Теню 

Стоилов“ с цел обособяване 

на места за спорт и активен 

отдих

Зона "Общински 

център"
1 000

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

В процес на 

разработване на 

инвестиционен 

проект на обект 

„Обновяване, 

ремонт и проектни 

мероприятия в парк 

„Д-р Т.Стоилов“ 6,336 6,336

9 от 16
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

2.5.11.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

"Междублоково пространство 

между улици "Янко Кочев" и 

ул. "Янко Иванов", гр. 

Чирпан"

Зона "Общински 

център"
450

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

72 Д-я "ЕППТСУИК"

изработен 

инвестиционен 

проект. Издадено 

разрешение за 

строеж 7,2 7,2

2.5.12.

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

"Ремонт и реконструкция на 

парк "Еделвайс", гр. Чирпан"

Зона "Общински 

център"
150

ПРСР, МИГ-

Чирпан
18 Д-я "ЕППТСУИК"

В процес на 

разработване на 

инвестиционен 

проект 1,68 1,68

Мярка 2.5. 

Благоустрояване на 

публични пространства и 

терени за озеленяване, 

спорт и отдих

СОНДАЖ И ВРЪЗКА КЪМ 

ПОЛИВНА СИСТЕМА НА 

ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ 

ПАРК, гр.Чирпан

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"
Възложено 

приектиране

0,48 0,48
Ремонт и обновяване на   

ПАРК ДО ОУ „АСЕН 

ВТОРИ“, гр.ЧИРПАН, 

гр.Чирпан

ПРСР, МИГ-

Чирпан
Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвен работен 

проект. Издадено РС
5,008 5,008

Ремонт и обновяване  В 

ПАРК „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ“,  

гр.ЧИРПАН,, гр.Чирпан

ПРСР, МИГ-

Чирпан
Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвен работен 

проект. Издадено РС
5,008 5,008

2.6.1.

Мярка 2.6. Опазване на 

околната среда и борба с 

климатичните промени

Изследване на възможностите 

за ползване на съвременни 

технологични решения за 

оползотворяването на 

отпадъците за производство 

на електроенергия

50

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "МДТ и 

Екология"

2.6.2.

Мярка 2.6. Опазване на 

околната среда и борба с 

климатичните промени

Закупуване на мотометачна 

машина за уличната мрежа и 

парковете в град Чирпан

15

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "МДТ и 

Екология"

2.6.3.

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

36

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "МДТ и 

Екология"

Закупен 

сметосъбиращ 

автомобил

36 36

2.6.4.

Мярка 2.6. Опазване на 

околната среда и борба с 

климатичните промени

Закриване и рекултивация на 

депо за неопасни твърди 

битови отпадъци на Община 

Чирпан

3 500

ОПОС, бюджет 

на Община 

Чирпан

60

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "МДТ и 

Екология"

Приклютила 

техническа 

рекултивация на 

депото. В процес на 

изпълнение е 

биологичната 

рекултивация. 2 230,18 2230,175

2.6.5.

Мярка 2.6. Опазване на 

околната среда и борба с 

климатичните промени

Внедряване на мерки за ЕЕ на 

сградите на територията на 

община Чирпан

250

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвено обследване за ЕЕ 

на сградата на РСПБЗН 1 1
Изготвено обследване за ЕЕ 

на сградата на исторически 

музей, град Чирпан 1,8 1,8

10 от 16
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

Изготвено обследване за ЕЕ 

на сградата на  хирургия и 

рентген при МБАЛ – Чирпан 3,5 3,5

9,5 1 247,3 0,0 0,0 1 256,8

3.3.1.

Мярка 3.1. Укрепване на 

връзките между 

институциите за 

образование и обучение и 

бизнеса

Въвеждане на дуално 

обучение изграждане на 

STEM среда в училищата

50

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

3.2.1.

Мярка 3.2. Подготовка и 

квалификация на местни 

кадри в областта на 

туризма и услугите

Въвеждане на ученически 

практики в туристическия 

информационен център с 

акцент в направленията 

археология, история, култура, 

екологично земеделие

50

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

3.2.2.

Мярка 3.2. Подготовка и 

квалификация на местни 

кадри в областта на 

туризма и услугите

Формиране на начални 

умения и компетентности, 

чрез занимания по интереси в 

туристическия център в 

професионалните 

направления: екскурзовод, 

аниматор, логистика

50

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

3.3.1.

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

1 000

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

27

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

спортна площадка с 

изкуствена настилка в двора 

на СУ „Яворов” гр. Чирпан

Обекта е въведен в 

експлоатация
87,809 87,809

3.3.2.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

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

1 300

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

Изработен инвестиционен 

проект и издадено 

разрешение за строеж за 

„Закрито тренировъчно 

спортно игрище в терена на 

училище „Отец Паисий“ с. 

Зетьово 12 12

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ; 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА 

11 от 16
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

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 0,015 0,705 0,72

3.3.3.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

Ремонт и подмяна на 

отоплителната инсталация в 

ДГ "Калина Малина"

Зона "Общински 

център"
31

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан 

48 Д-я "ЕППТСУИК" 

ремонта е извършен 

и обекта е въведен в 

експлоатация
1,628 28,108 29,736

3.3.4.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

Изграждане на нова детска 

градина в с. Свобода
2 000

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

12 Д-я "ЕППТСУИК" 
Стартирано 

изпълнение на СМР

515,9 515,9

3.3.5.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

Ремонт и реконструкция на 

ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Чирпан

Зона "Общински 

център"

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

0

3.3.6.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

Ремонт и реконструкция на 

СУ „П.К. Яворов”, гр. 

Чирпан

Зона "Общински 

център"

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

0

3.3.7.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

„ Ремонт санитарни 

помещения в СУ "П.К. 

Яворов"

Зона "Общински 

център"
37

Бюджетни 

средства на 

Община Чирпан 

Д-я "ЕППТСУИК" 
Обекта е въведен в 

експлоатация

0,9 31,5 32,4

3.3.8.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

"Реконструкция и промяна на 

предназначението на 

складова база във 

физкултурен салон на ПГСС-

гр. Чирпан"

Зона "Общински 

център"
600

 Община Чирпан, 

МОН и 

привлечено 

външно 

финансиране

48 Д-я "ЕППТСУИК" 
Обекта е въведен в 

експлоатация

6,07 498,2 504,27

3.3.9.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

"Изграждане на 

многофункционална зала в гр. 

Чирпан"

Зона "Общински 

център"
200

ПРСР, МИГ-

Чирпан
36 Д-я "ЕППТСУИК" 

3.3.10.

Мярка 3.3. Рехабилитация 

и модернизация на 

образователната 

инфраструктура

„Инженеринг  на обект: 

„Основен ремонт на покрива 

на южното двуетажно тяло на 

ДГ „Здравец“, УПИ I- детска 

градина, кв.182 по плана на 

гр. Чирпан”

Д-я "ЕППТСУИК" 

10,411 10,411

3.4.1.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

Разкриване на Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция за деца и младежи 

с увреждания – с капацитет 

от 20 потребители

1 000
Делегиран 

бюджет от АСП 
36

Д-я 

"Образование,Култу

ра, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 
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Приложение №1

№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

3.4.2.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

Изграждане на „Център за 

настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с физически 

увреждания“ – с капацитет от 

15 потребители

2 500

 Община Чирпан, 

МТСП, ОПРЧР и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

3.4.3.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

"Ремонт на сградата на 

медицински център "Д-р 

Николай Тошев"

Зона "Общински 

център"
229

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

Подменена изцяло 

дограмата. СМР са 

приключени и 

обекта е въведен в 

експлоатация. 0,9 60,381 61,281

3.4.4.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

Обновяване и техническо 

обезпечаване на Домашен 

социален патронаж

30

 Община Чирпан, 

МТСП, ОПРЧР и 

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

Подаден проект по 

ФСЗ към МТСП за 

текущ ремонт на 

кухненски 

помещения 

3.4.5.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

"Закупуване на транспортни 

средства в сферата на 

социалните услуги" - ЦНСТ 

за домашен патронаж

30

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

Внесен проект в 

МИГ за закупуване 

на 3 броя 

автомобили за 

разнос на храна

3.4.6.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

Ремонт и реконструкция на 

отоплителна инсталация и 

котелно стопанство в МБАЛ 

– Чирпан

Зона "Общински 

център"
5

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

3.4.7.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

Укрепване и реконструкция 

на сградата „Рентген и 

хирургия” в МБАЛ – Чирпан

Зона "Общински 

център"

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

Изготвяне 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“

В процес на 

проектиране

2,28 2,28

3.4.8.

Мярка 3.4. Развитие на 

инфраструктурата на 

здравеопазването и 

социалните дейности

Изграждане на дом за стари 

хора в с. Винарово

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" 

3.5.1.

Мярка 3.5. Насърчаване 

включването на 

младежите в управлението 

и устойчивото развитие на 

общината

Създаване на младежки 

общински съвет

Безвъзмездна 

административна 

подкрепа от страна 

на Община Чирпан

0 Община Чирпан 12

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

3.5.2.

Мярка 3.5. Насърчаване 

включването на 

младежите в управлението 

и устойчивото развитие на 

общината

Въвеждане на практиката 

„Управлявам града/селището 

за един ден (за седмица)“ с 

приоритет младежки 

инициативи и иновации в 

управлението

Безвъзмездна 

административна 

подкрепа от страна 

на Община Чирпан

0 Община Чирпан

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 
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Приложение №1

№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

3.5.3.

Мярка 3.5. Насърчаване 

включването на 

младежите в управлението 

и устойчивото развитие на 

общината

Организиране и провеждане 

на акции за почистване, 

залесяване, реконструкция на 

дребномащабна 

инфраструктура

60 Община Чирпан

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" и Д-я 

"МДТ и Екология"

0,0 7,0 0,0 0,0 7,0

4.1.1.

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

7 000

привлечено 

външно 

финансиране, 

ПЧП

27

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

4.1.2.

Мярка 4.1. Реконструкция 

и обновяване на 

обществени сгради с 

историческо и културно 

значение

Изготвяне на инвестиционни 

проекти за основен ремонт, 

реконструкция и вътрешно 

преустройство на обществени 

сгради в гр. Чирпан и на 

територията на общината:

80

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Изготвяне на 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”

В процес на 

изготвяне на проект.

5,16 5,16

4.1.3.

Мярка 4.1. Реконструкция 

и обновяване на 

обществени сгради с 

историческо и културно 

значение

Реконструкция на 

Исторически музей

Зона "Общински 

център"
100

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

Изработено 

обследване за ЕЕ на 

сградата на 

исторически музей – 

Чирпан

4.1.4.

Мярка 4.1. Реконструкция 

и обновяване на 

обществени сгради с 

историческо и културно 

значение

Реконструкция и обновяване 

на Художествена галерия 

„Никола Манев“

Зона "Общински 

център"
300

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"
В процес на 

изготвяне на проект.

1,8 1,8

4.1.5.

Мярка 4.1. Реконструкция 

и обновяване на 

обществени сгради с 

историческо и културно 

значение

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на 

сградите на читалищата на 

територията на община 

Чирпан.

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

4.1.6.

Мярка 4.1. Реконструкция 

и обновяване на 

обществени сгради с 

историческо и културно 

значение

Проучване, консервация и 

експониране на 

археологически комплекс 

„Карасура“

1 500

привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм" 

ПРИОРИТЕТ 4: СЪХРАНЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА В 

СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА
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№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

4.1.7.

Мярка 4.1. Реконструкция 

и обновяване на 

обществени сгради с 

историческо и културно 

значение

"Ремонт и реконструкция на 

покрива читалище в с. 

Спасово, общ. Чирпан"

ПРСР, МИГ-

Чирпан
18 Д-я "ЕППТСУИК"

4.2.1.

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

100

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм"

4.2.2.

Мярка 4.2. Организиране 

на разнообразни прояви в 

културния календар на 

общината

Представяне на художествени 

занаяти - обособяване на 

интерактивно пространство в 

двора на комплекс Къща 

музей „Пейо К. Яворов“ и 

художествена галерия 

„Никола Манев“ – дюкян 

„Крачолов“

Зона "Общински 

център"
10

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "Образование, 

Култура, Социални и 

младежки политики 

и Туризъм"

11,0 36,7 0,0 0,0 47,7

5.1.1.

Мярка 5.1. Създаване на 

устройствено-планова 

основа за развитието на 

община Чирпан

Изработване на подробни 

устройствени планове за 

улична регулация на улици в 

гр. Чирпан (ПУР)

86

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

5.1.2.

Мярка 5.1. Създаване на 

устройствено-планова 

основа за развитието на 

община Чирпан

Разработване на Общ 

устройствен план на община 

Чирпан

219

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

21 Д-я "ЕППТСУИК"
В процес на 

разработване
36,672 36,672

5.1.3.

Мярка 5.1. Създаване на 

устройствено-планова 

основа за развитието на 

община Чирпан

Поетапно изработване и 

актуализиране ПУП-ПРЗ на 

селата от Община Чирпан

150

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"

5.1.4.

Мярка 5.1. Създаване на 

устройствено-планова 

основа за развитието на 

община Чирпан

ПУП-ПРЗ за промяна 

предназначението на 

земеделски земи на общински 

пасища – мери до квартал 

„Кирил и Методий“ за 

жилищно застрояване

36

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК"
В процес на 

разработване

11,04 11,04

5.2.1.

Мярка 5.2. Доразвитие на 

електронното управление 

в Общината и системна 

квалификация на 

служителите от общин-

ската администрация

Електронизация на 

административното 

обслужване по кметствата, 

обединяване на деловодните 

записи и касови операции с 

общинския център

0  Община Чирпан 

Д-я "Гражданска 

регистрация и 

административно 

обслужване  на 

населението и 

ОМП"

5.2.2.

Мярка 5.2. Доразвитие на 

електронното управление 

в Общината и системна 

квалификация на 

служителите от общин-

ската администрация

Цифровизация на старите 

актови книги и регистри и 

обвързването им като база 

данни

30

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

10

Д-я "Гражданска 

регистрация и 

административно 

обслужване  на 

населението и 

ОМП"

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ДИАЛОГ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
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Програма за реализация на ПИРО на община Чирпан за периода 2021-2027 г. :

описание на изпълнените мерки и дейности през 2021 година

Приложение №1

№ Мярка Дейност/проектна идея Кратко описание

Територия/ зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)

Индикативен 

бюджет (хил. 

лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Описание на 

изпълнение:

Собствени средства - 

Общински бюджет

Републик

ански 

бюджет

Средства 

от ЕС

Други 

източници

ОБЩО 

в лв.

5.2.3.

Мярка 5.2. Доразвитие на 

електронното управление 

в Общината и системна 

квалификация на 

служителите от общин-

ската администрация

Частен общински електронен 

облак
60  Община Чирпан 36

Д-я "Гражданска 

регистрация и 

административно 

обслужване  на 

населението и 

ОМП"

5.2.4.

Мярка 5.2. Доразвитие на 

електронното управление 

в Общината и системна 

квалификация на 

служителите от общин-

ската администрация

Развитие на проект Е-община
60  Община Чирпан 

Д-я "Гражданска 

регистрация и 

административно 

обслужване  на 

населението и 

ОМП"

5.3.1.

Мярка 5.3. Повишаване на 

сигурността в гр. Чирпан и 

борба с престъпността

Изграждане на охранителна 

система за видеонаблюдение 

в град Чирпан

100

 Община Чирпан 

и привлечено 

външно 

финансиране

Д-я "ЕППТСУИК" и 

Д-я "МДТ и 

Екология"

77,9 2 819,1 2 239,2 116,9 5 253,1

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват 

само в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за 

въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за 

прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната
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