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Мандатната програма следва логиката на стратегическото планиране. При нейното разработване е приложен интегрирания подход за оценка на 
състоянието и тенденциите на развитието. Очертани са общинските политики в няколко приоритетни направления. За провеждането на тези политики 
са набелязани мерки, целенасочени дейности и конкретни проекти. Важна отличителна страна на Програмата е приемствеността и съобразяването с 
формулираните в Общинския план за развитие Визия и Главна цел. Програмата отразява коректно поуките от успехите и трудностите през предходния 
мандат в реализацията на заложените проекти. Тя е отворена към промени и усъвършенстване на базата на конструктивни предложения от страна на 
органа на местно самоуправление – Общинския съвет, експертите на общинската администрация и преди всичко от заинтересованите страни и 
гражданите на общината. Важна особеност на настоящата мандатна програма е, че тя се формира непосредствено преди началото на 
разработването на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно ниво за предстоящият планов период 2021 
– 2027 г. и в този смисъл ще осъществи приемственост с Визията и стратегическите цели на действащия Общински план за развитие 2014 
– 2020 г. и ще очертае насоките и приоритетите за новия ОПР 2021 – 2027 г. 

 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА:  
Основанието за разработването на тази програма произтича от: 
a) Разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация – Мандатната програма за управление на Община Чирпан 

е разработена на основание чл.44, ал.6 от ЗМСМА. В нея са очертани основните цели, приоритети, мерки и проекти, както и очакваните резултати 
от управлението на общината през настоящия мандат (2019-2023 г.); 

b) Желанието на кмета и стремежът на неговия екип да се надградят и развият достиженията в устойчивото развитие на община Чирпан 
през изтеклия мандат 2015-2019 година – програмата се базира на постигнатите резултати от предходния мандат, съобразява се с действащите 
стратегически и планови документи на местно ниво, обществената оценка от ефективното използване на средствата от общинския бюджет и тези 
от структурните фондове на ЕС, както и от ефекта от вече реализирани проекти и инициативи на различни представители на местната общност; 

c) Намерението на кмета и общинското ръководство да се усъвършенстват методите на демократичното управление – да се приложат на 
практика принципите за добро управление на местно ниво, а именно: прозрачност при вземането на решения, осигуряване на представителство 
и участие всички заинтересовани страни; отзивчивост при предоставяне на обществените услуги; максимално оползотворяване на наличните 
ресурси; осигуряване на публична информация за изпълнението на общинските политики; въвеждане на ефективни мерки за предотвратяване на 
различни форми на корупция; поддържане и повишаване на професионалният капацитет на общинската администрация; целесъобразност при 
финансовото управление, включително при сключването на договори и използване на заеми и др. 
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2. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА:  
Програмата е разработена в контекста на основните действащи международни, национални регионални и местни стратегически и планови документи. 
Тя отразява съвременните проблеми и тенденции в развитието, базира се на общите приоритети и отразява специфичните нужди на местната 
общност. Програмата е съобразена с реалните възможности на общината да надгражда постигнатото, като използва разумно ограничените природни, 
финансови, административни и човешки ресурси в стремежа за максимална възвръщаемост и ефективност на планираните дейности. Важен фактор 
за успешното и изпълнение е доброто управление и подкрепа от всички заинтересовани страни, осъществени на базата на прозрачност в действията, 
информационно обезпечаване и зачитане на интересите на цялата общност. 

 

a) Основните акценти на Мандатната програма за управление на община Чирпан 2019-2023 г. се съдържат в Предизборната програма на кмета 
Ивайло Крачолов. Те са структурирани в няколко направления и обхващат приоритетни мерки и конкретни проекти и дейности съобразени с 
отговорностите на местната власт и общинската администрация, като: инвестиции и икономическо развитие; образование и младежки политики; 
техническа и екологична инфраструктура; електронно управление; достъпно и работещо здравеопазване; култура и туризъм, спорт; сигурност. 

 
b) Основен документ за разработването на мандатната програма е Общинският план за развитие на Чирпан за периода 2014-2020 година, в който 

съгласно чл.13, ал.2 от Закона за регионалното развитие са определени целите, приоритетите и мерките за развитие на общината. Той е планов 
инструмент за управление на местно ниво, приет от Общинския съвет по предложение на кмета след широко обществено обсъждане със 
заинтересованите страни (бизнеса, нестопанските организации и гражданите). Освен действащият план са анализирани други свързани с него 
документи, като: 
• Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. и финансовата таблица към нея, която посочва финансовите източници, разпределението 

на средствата по приоритети и мерки на програмата и по години във времето; 
• Годишните доклади за изпълнение на Плана за развитие на Община Чирпан за: 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г. и 2019 г. Тези доклади 

предоставят изчерпателна информация за изпълнение на мерките и проектите по приоритетите и стратегическите цели на плана. Тази 
информация е необходима като изходна позиция за съставянето на една достоверна и реалистична Мандатна програма за предстоящия планов 
период. 

• Община Чирпан няма Междинна оценка на ОПР 2014-2020 г., не е правена и актуализация на плана. Информацията от годишните доклади за 
изпълнението на плана ще бъде основа за разработване, паралелно с Мандатната програма, на Последваща оценка, предхождаща работата 
по новия ОПР 2021-2027 г. 

 
c) Секторни стратегии и планове разработени, приети и изпълнявани през предходния мандат: 

 Участие на общината в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Налична е подробна информация, 
съдържаща се в отчетите на Годишните планове за действие за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги на Община Чирпан 
за 2015 г.; 2016 г.; 2017 г. и 2018 г.; 
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d) Програми 

 Програмата за енергийна ефективност на община Чирпан за периода 2012-2015 година има следните основни цели: 
o реализиране на проекти за инвестиции в областта на енергийна ефективност; 
o подкрепа на проекти за управление на потреблението, които имат значителен социален ефект; 
o развитие на по-икономични от електрическата енергия възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до тях; 
o изграждането на ефективни системи за газификация или топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на 

електрическа мощност за задоволяване на същото потребление; 

o подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 
o насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия; 
o намаляване на енергийните загуби. 

 Програма за енергийна ефективност на община Чирпан за периода 2017-2020 година. Целите на програмата са: 
o намаляване на зависимостта на общината от доставка на енергия и енергоносители; 
o намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот; 
o повишаване конкурентоспособността на местната икономика; 
o откриване на иновативни производства и нови работни места; 
o ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата. 

 Годишни отчети за изпълнение на програмите за енергийна ефективност на община Чирпан за 2015 и 2017 г.; 
 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2017-2020 г. Специфичните 

цели на програмата са: 

o Подобряване на енергийното управление на територията на общината; 

o Смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с възобновяеми източници; 

o Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на биомаса, в т.ч. 

преработка на отпадъци); 

o Подобряване параметрите на околната среда; 

o Привличане на местни и чуждестранни инвестиции; 

o Осигуряване на по-евтина енергия; 

o Въвеждане на нови технологии и ноу-хау. 

 Програма за закрила на детето от 2013 г. Целите на програмата са: 

o Планиране и развиване на услуги за деца и семейства и подобряване на междуинституционалното взаимодействие и координация; 
o Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца; 
o Промяна на обществените нагласи и осигуряване на условия за толерантност по отношение на всички деца от общината; 
o Развиване на мерки за подкрепа на отговорно родителство; 
o Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне; 
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o Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата; 
o Развиване на алтернативни услуги за семейна грижа; 
o Увеличаване достъпа до дневни грижи за деца. 

 Програма младежки дейности в община Чирпан 2013-2015. Целите на програмата са: 
o Създаване на благоприятни условия за максимално доближаване на дейностите на Община Чирпан до потребностите и желанията на 

децата и младежите от общината; 

o Стимулиране на младежката активност и инициативност в културния и социалния живот на града и региона; 
o Създаване на предпоставки за сформиране на нови организации и укрепване и подкрепа на съществуващите; 
o Популяризиране на доброволческия труд като форма на трудова заетост и обществено полезна дейност; 
o Разширяване възможностите на младите хора за избор на занимания и дейности в свободното време. 

 Общинска програма за интеграция на ромите в Община Чирпан 2013-2014 г. Стратегическите цели на програмата са повишаване на статуса 
на ромите до нивата на статуса на мнозинството от гражданите в община Чирпан и включване на ромите във всички форми на обществения, 
икономическия, културния и политическия живот на община Чирпан; 

 Програма за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните 
лица на пазара на труда. 

e) Други стратегически и планови документи на регионално и областно ниво; 
 

 Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 458 / 01.08.2013 г., който 
определя целите и приоритетите за развитието на плановия район като елемент от развитието на страната и е разработен в съответствие с 
предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие. 

o Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Югоизточен район от ниво 2, е изготвена 
от екип на Агенция СТРАТЕГМА ООД в изпълнение на договор № РД-02-29-216/14.07.2017 г. с възложител Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. 

 Областна стратегия за развитие на Старозагорска област 2014-2020 г. 
 

f) Планиране и програмиране 2021-2027 г. 

 Социално-икономически анализ на районите в Република България – етап 2 
В резултат от изпълнението на договор, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Национален център 
за териториално развитие ЕАД (НЦТР), е приет етап втори на разработения Социално-икономически анализ на районите в Република България. 
Основната цел на изготвения анализ е да послужи при разработването на Оперативна програма за регионално развитие и други програми 
финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие на Република България, регионалните планове за развитие на 
районите от ниво 2, Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на район от ниво 2 за 
периода след 2020 г. 
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o Социално-икономически анализ на районите в Република България – Резюме 
o Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1 
o Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1 (приложения) 
o Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2 
o Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2 (приложения) 
o Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 3 

 Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г. 

o Приложение 1 Обща оценка на необходимите ресурси 
o Приложение 3 Индикативен списък на важни за района проекти 
o Приложение 2 Списък на общите индикатори 

Методическите указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (РПР) отчитат новите подходи в 
прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на 
регионалното и пространственото развитие, както и интегрират по подходящ начин насоките на политиката за регионално развитие и сближаване 
след 2020 г. 

 

3. ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.:  
Съгласно предложената от Европейската комисия "Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г." средствата на европейско равнище за 
финансиране на политиката са с около 6% по-малко, в сравнение с текущата рамка до 2020 г. Засега за България е планирано увеличение с 8%, което 
означава около 8.9 млрд. евро за финансиране на проекти по линия на европейските фондове. Кохезионната политика ще продължи да инвестира 
във всички региони на ЕС от ниво NUTS 2, като се запазват трите категории: 

 по-слабо развити - с БВП на човек от населението под 75% от средната стойност за ЕС; 

 региони в преход - с БВП между 75% и 100%; 

 по-развити региони - с БВП над 100%. 
По отношение на метода на разпределяне на средствата от фондовете, предложението на ЕС все още е широко базирано на БВП на човек от 
населението - 81% от тежестта. Добавят се и нови критерии: младежка безработица, ниски равнища на образование, изменение на климата и 
приемане и интегриране на мигранти, за да се отрази по-добре действителното положение по места. Максималният принос на ЕС ще бъде до 70% за 
по-слабо развитите региони. Предвижда се степента на национално/регионално съфинансиране да се увеличи, като ще се върне на равнищата 
отпреди кризата. Максималният принос на ЕС ще бъде до 70% за по-слабо развитите региони. По данни на Евростат 5 от 6-те региона на България 
попадат в категорията "по-слабо развити". Изключение прави Югозападният, в който е столицата София. Той е отнесен към регионите в преход. От 11 
тематични цели за периода 2014-2020 г., новата политика трябва да съсредоточи ресурсите си върху 5 по-гъвкави приоритетни цели: 
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 По-интелигентна Европа чрез инвестиции в иновации, научни изследвания, цифровизация, икономическа трансформация и подкрепа за малки 

и средни предприятия (МСП). 

 По-екологосъобразна Европа инвестираща в енергиен преход, възобновяеми източници и борбата с изменението на климата. 

 По-свързана Европа със стратегически транспортни и цифрови мрежи. 

 По-социална Европа, подкрепяща качествените работни места, образованието, уменията и социалното приобщаване. 
 Европа по-близо до гражданите чрез подкрепа за местно инициирани стратегии за развитие и устойчиво градско развитие в целия ЕС. 
По-голямата част от инвестициите по линия на Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) ще бъдат насочени към 
първите две цели. В зависимост от показателя "брутен национален доход на човек от населението", държавите трябва да инвестират между 65% 
(в най-слабо развитите региони) и 85% от разпределените средства по двата фонда в тези приоритетни направления. За България процентът е 65 
– минимум 35% по цел 1 и минимум 30% по цел 2. 

 
По-малко и по-ясни правила 
Целта е да се създаде нормативна уредба включваща общ набор от опростени и консолидирани правила, с което да се намали административната 
тежест за програмните органи и за бенефициентите. Новият законодателен пакет е почти наполовина намален в сравнение с настоящия програмен 
период, като припокриванията и повторенията са рационализирани. Основните промени включват: 

 Единна нормативна уредба чрез Регламент за общо-приложимите разпоредби (РОР), обединяващ седем европейски фонда – ЕФРР, КФ, 
Европейски социален фонд (ЕСФ), Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд 
"Вътрешна сигурност" и Инструмент за управление на граници и визи. 

 По-опростен, по-кратък и само един регламент вместо два за ЕФРР и КФ. Промяната ще доведе до намаляване на административната тежест 
за бенефициентите, респективно до намаляване на административни разходи, свързани с управлението на двата фонда. 

 Сливане на 3 фонда в един, за да се създаде ЕСФ+ - Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Инициатива за младежка 
заетост и действащият към момента ЕСФ. Основната цел е по-доброто координиране на мерки за трудова заетост и социално подпомагане. 

 По-ефикасно и по-ефективно комбинирано използване на ЕФРР и ЕСФ+ в един и същ проект. Това е от особено значение за стратегиите 
насочени към обновяване на градски райони, основаващи се на интегрирани проекти, изискващи финансиране от двата фонда. 

Предложените промени са стъпка в правилната посока, въпреки че не предоставят реален интегриран подход за всички фондове. За разлика от 
настоящия програмен период, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони вече не е част от Регламента за общо-приложимите 
разпоредби. Това от своя страна задава редица въпроси, най-вече свързани с правната рамка и правила за прилагане на подхода "Водено от 
общностите местно развитие" (ВОМР), предвиждащ възможността за многофондово финансиране и в периода 2021-2027 г. 

 

Обвързване на инвестициите с очакваните резултати 
Предвижда се всички оперативни програми на национално равнище да имат рамка за изпълнение с количествено измерими цели - брой на 
разкритите работни места, новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T, новоизградена ВиК мрежа и др. С новата рамка се въвежда и 



7  
годишен преглед на изпълнението под формата на политически диалог между органите, отговарящи за конкретната програма, и Европейската 
комисия. Ефективността на програмите ще се оценява и по време на т.нар. средносрочен преглед. Първоначално ще бъдат програмирани само 
първите 5 години. Средствата за оставащите две години - 2026 г и 2027 г., ще се разпределят на основата на съществен и задълбочен междинен 
преглед и оценка на всяка една от програмите, водещи до съответното препрограмиране през 2025 г. Междинният преглед ще определи дали са 
необходими промени в програмите въз основа на нововъзникващите приоритети, степента на изпълнението им и на най-актуалните специфични 
препоръки за всяка държава. 
 
Намаляване на административната тежест 
Новата нормативна уредба систематизира и засилва използването на опростени варианти за разходите, т.е. възстановяване на средства на база 
фиксирана сума, стандартни таблици за единични разходи или еднократни суми. Това ще създаде възможност плащанията по проектите към 
крайните бенефициенти да бъдат извършвани без необходимостта от представянето на всяка една фактура или фиш за заплата на контролиращите 
органи. Средства ще могат да бъдат възстановявани и въз основа на постигнатите проектни резултати. Този вариант ще допринесе за ориентирано 
към качеството изпълнение на проектите и ще позволи плащания въз основа на постигнатото и потвърденото качество. Предвидени са и реформи, 
насочени към по-опростен и по-пропорционален контрол и одит на изпълняваните проекти, в т.ч. по-малко проверки. По-конкретно, за да се 
осигури подходящ баланс между ефективното и ефикасното изпълнение на проектите и свързаните с него административни разходи и тежести, 
честотата, обхватът и приложното поле на проверките ще се основават на оценка на риска, която взема предвид фактори като типа на 
извършваните инвестиции, бенефициентите, както и на равнището на риска, установено при предишни проверки на управлението и одити. Всичко 
това означава драстично намаляване на административните разходи, и съответно по-малко документация. 

 
Засилено използване на финансови инструменти 
Финансовите инструменти ще бъдат ключов механизъм за изпълнение за инвестициите в периода 2021-2027 г., които пораждат приходи или 
икономии на разходи. Разпоредбите за използването им са опростени и актуализирани, за да се гарантира по-добро и по-лесно изпълнение и по- 
бързо стартиране в сравнение с настоящия програмен период. На доброволна основа държавите членки ще могат да прехвърлят част от своите 
средства по линия на политиката на сближаване към новия централно управляван фонд InvestEU, за да ползват гаранция, предоставена от бюджета 
на ЕС. Новият фонд обединява съществуващите финансови инструменти в единна структура, за да се засилят инвестициите в стратегически области 
като научните изследвания и иновациите, цифровите мрежи и нисковъглеродната икономика. Предложените промени включват и нови, по-ясни 
разпоредби за комбиниране на безвъзмездни средства и финансови инструменти в един и същ проект, като безвъзмездните средства ще се 
използват за покриване на части от инвестицията, които може да не генерират приходи. Очаква се това да спомогне за привличането на частен 
капитал и инвестирането му в проекти от обществен интерес. 

 
Идващата 2020 г. ще бъде изключително динамична по отношение на програмирането на средствата от европейските фондове за 
следващия програмен период. На национално равнище усилията следва да бъдат насочени в няколко направления: 

 Разработване и защита на "олекотени" оперативни програми, които отговарят на реалните проблеми и потенциали на територията/ целевите 
групи, които имат за цел да подкрепят. 
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4. ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ; ЦЕЛИ И МЕРКИ, ПО КОИТО ЕКИПЪТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА 
ДЕЙНОСТИ И ДА РЕАЛИЗИРА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ: 

 Префокусиране на националната нормативна уредба, регламентираща разходването на средства от фондовете с акцент върху по-бързите и по- 
устойчивите резултати, в т.ч. създаване на разпоредби, които да предотвратят използването на фондовете за неправомерни облаги. 

 По-добро структуриране на националните програмни органи и осигуряване на съгласуваност и синергия помежду им, с цел създаване на 
реална възможност за прилагане на интегриран подход в провежданата политика и възможност за надграждане на постигнатите през 
настоящия програмен период резултати. 

 

Кметът и неговият екип ще организират дейността на общинската администрация за реализиране на общинските „политики за устойчиво развитие“ 
като система от принципи и действия, ориентирани към постигане на определени цели, с помощта на определени средства в определено време. 
Общинските политики се разработват под формата на стратегически и планови документи, чиято реализация се обезпечава от програми или планове 
за действие. Процесът на осъществяване на местните политики е един непрекъснат цикъл на преоценка, анализ, разработване и прилагане. 
Мандатната програма е създадена за прилагане на политиките. „Прилагането“ на политики за устойчиво развитие е активен процес на 
обосновани и планирани административни действия, насочени към постигането на крайните цели на стратегическото планиране. Чрез 
прилагането се създава възможност за претворяване на новата политика (актуализация на стратегически или планов документ). 

 

ОСНОВНИ ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ ОТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ 
През този мандат Общината ще следва модел на устойчиво развитие, целящ постигането на баланс и добавена стойност от взаимодействието между 
икономическия растеж, социалната справедливост и съхранената околна среда. Постигането на визията и целите на развитието ще се осъществи 
посредством прилагането на набор от политики и интегриран подход за управление с дългосрочен положителен ефект, сътрудничество и 
партньорство между органите на властта, гражданите и бизнеса за осъзнати и целенасочени действия и максимална ефективност в устройството, 
поддържането и развитието на икономиката, социалните дейности, околната среда, инфраструктурите и жизнената среда. 
Основните общински политики в рамките на които ще се осъществява управлението на общината през настоящият мандат са: 
1. Развитие на общинската икономика – промишленост, селско стопанство, горско стопанство, туризъм; 
2. Управление на общинската собственост – ефективно използване на общинската собственост като ресурс и фактор за развитие на общината; 
3. Местни данъци и такси – инструмент за управление и подобряване качеството на услугите и жизнената среда в общината; 
4. Благоустройство – (градска среда или жизнена среда), техническа инфраструктура и транспорт; 
5. Околна среда и води – ефективно използване на възобновяеми източници на енергия, чиста вода за всички, добро управление на отпадъците; 
6. Образование, спорт, младежки дейности – съвременна материална база, достъпна среда, високо качество на образователния процес; 
7. Здравеопазване и социални дейности – реконструкция и модернизация на материалната база и оборудването, високо качество на услугите; 
8. Култура – съхраняване на историческото наследство и подобряване на услугите и инфраструктурата в сферата на културата; 
9. Обществен ред и сигурност – осигуряване на сигурност на населението и предотвратяване на престъпленията; 
10. Добро управление – социално-икономическо и пространствено планиране и подобряване на административния капацитет в услуга на гражданите 

и бизнеса; 
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 4.1. ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА  
Политиката за развитие на общинската икономика обхваща приоритетните сектори на промишлеността, селското стопанство, горското стопанство и туризма. Тази 
общинска политика е насочена към укрепване на вътрешно-секторното развитие и разнообразяване на производствените структури на базата на местната 
специфика и традиции. Кметът и общинското ръководство поемат отговорността да създават предпоставки, с които пряко или косвено да стимулират 
икономическия растеж. Нашата задача е да повишим привлекателността на общината като място за инвестиции и развитие на бизнес. През настоящият мандат 
управленските акценти в икономическата сфера са: 

 Стимулиране на предприемачеството в малките и средни предприятия на преработвателната и леката промишленост; 
 Модернизиране на производството в промишлеността; 

 Пълноценно използване на възобновяемите природни ресурси (ВЕИ) за производство на „зелена“ енергия; 

 Развитие на биологично земеделие и свързаната с него преработваща промишленост, осигуряване на транспортна достъпност; 

 Развитие на горското стопанство; 

 Развитие на туризма като индустрия, базирана на специфичните местни ресурси, природни и културни забележителности: Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура; изграждане на нови туристически рекреационни и информационни съоръжения, както и 
реконструкция и рехабилитация на съществуващи; извършване на археологически и реставрационни дейности; изграждане на довеждаща инфраструктура до 
туристически обекти. Насърчаване на инвестициите и туристически маркетинг, туристическото предлагане и; 

 Създаване на нови работни места, трайна заетост за квалифицираната работна ръка и повишаване доходите на населението: Разработване на 
система от данъчни преференции за развитие на бизнеса при разкриването на определен брой работни места; Подкрепа на бизнес инициативите на стопанските 
субекти и потенциални инвеститори, съдействие при административните процедури и стриктно спазване на минимални срокове за издаване на документи; 
предоставяне на свободни терени за инвестиционни проекти при преференциални условия, с ангажимент за разкриване на работни места; 

 Създаване на условия за реализация на публично-частни партньорства; 
В тези приоритетни направления за развитие има заложени редица мерки, инициативи и конкретни проекти в действащите стратегически и планови документи на 
общинско ниво, с които се цели повишаване на икономическата активност, привличане на външни капитали и ефективно участие в политиката на сближаване на 
ЕС (европейските фондове) за реализация на проекти, носещи висока възвръщаемост на вложените средства в промишлеността, туризма, селското и горското 
стопанства. Същевременно тези мерки и проекти следва да се осъществят при разумно оползотворяване на природните дадености, биоразнообразието, културното 
наследство, традициите и местната специфика за формиране на успешен икономически профил на общината. 

 

 4.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  
Една от приоритетните задачи на кмета и неговата администрация през този мандат е оптимизирането на дейностите по придобиване, управление и разпореждане 
с общинската собственост, ефективно използване на наличните ресурси – застроени и незастроени поземлени имоти, общински поземлен и горски фонд, за 
получаване на максимални собствени приходи и привличане на инвестиции. Целта е ефективно използване на общинската собственост като ресурс и фактор за 
устойчиво социално-икономическо развитие на общината. За осъществяването на тази цел се предвижда предприемането на следните мерки: 

 Подобряване ефективността при използване на общинската собственост насочено към увеличаване на собствените приходи от стопанисването й; 

 Предприемане на активни действия за придобиване в собственост на имоти с местно значение; 
• Подобряване състоянието на имотите и вещите, общинска собственост - благоустрояване, модернизация и реконструкция; 
• Осигуряване на прозрачност на всички сделки и процедури по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост; 
• Подобряване качеството и усъвършенстване на административното обслужване на общинската собственост. 
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 4.3. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ  
През настоящия мандат, кметът и неговия екип ще провеждат целенасочена политика по отношение на използването на местните данъци и такси като действен 
инструмент за управление в интерес на жителите на общината и подобряване качеството на услугите. Предвижда се предприемане на дейности в рамките на 

следните мерки: 
 Осигуряване на интернет връзка с всички населени места в общината; 

 Подобряване на текущия контрол по събиране на вземания и своевременно изнасяне на информация на интернет страницата на Община Чирпан; 

 Подобряване на събираемостта на вземанията по ЗМДТ; 
 

 4.4. БЛАГОУСТРОЙСТВО (ГРАДСКА СРЕДА ИЛИ ЖИЗНЕНА СРЕДА), ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ  
Проектите за подобряването на жизнената среда в населените места на община Чирпан, както и тези за инфраструктурите и транспорта са основен приоритет на 
общинското ръководство през мандата 2019-2023 г. За тяхната реализация общината разчита предимно на финансиране от Програмата за развитие на селските 
райони, програма „Околна среда” и други национални програми по Споразумението за партньорство с ЕС. Мерките в тази сфера са насочени в няколко направления: 

• Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пътната и транспортна инфраструктура; 
• Рехабилитация на уличната инфраструктура и осигуряване на паркирането; 
• Реконструкция и изграждане на градска среда в населените места на общината. 

 

 4.5. ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ  
Политиката за опазване на околната среда и осигуряване на достатъчно „чиста вода” за населението на общината. Прилагане на мерки за енергийна ефективност 
и пестене на енергия; ремонт, оборудване и саниране на жилищни и обществени сгради. Приоритетите в настоящият мандат са: 
• Осигуряване на питейна вода за всички населени места в общината в необходимото количество и качество; 
• Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа в община Чирпан; 
• Оптимизиране управлението и рециклирането на битовите отпадъци; 
• Намаляване на риска от аварии и природни бедствия; 

 
4.6. ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  
Нашата основна цел е 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 на администрацията ще 
бъдат насочени към осигуряване на качествено образование, съобразено с новите изисквания и динамиката на обществения живот. Акцентът е поставен върху 
професионалната ориентация на младите хора и състоянието на материалната база. За конкретизиране на предложенията по отношение на образователните 
институции, предстои подробен анализ на потребностите на пазара на труда и на наличните професионални училища на територията на региона с фокус върху 
строителството, хотелиерството, леката промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и биоземеделието. 
• Подобряване на системата за образование и осъществяване на връзката с пазара на труда; 
• Подготовка и квалификация на местни кадри в областта на туризма и услугите; 
• Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура; 
• Внедряване на съвременни информационно-комуникационни технологии в образователните институции на територията на община Чирпан; 
• Изграждане на паркове и съоръжения за спорт и отдих. 
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 4.7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  
Процентът на здравно осигурените лица е висок и здравната култура на населението е добра. Има незаети лекарски и стоматологични практики. Съществуват 
затруднения при ползване на специализирана медицинска помощ. През текущия мандат ще бъдат осъществени дейности за: 

 Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и развитие на инфраструктурата на здравеопазването; 
 Развитие на услугите в социалната сфера и подобряване на инфраструктурата; 

 Създаване на условия за достъп до обществени сгради и услуги на хора с увреждания; 

 Насърчаване развитието на недържавни форми за предоставяне на социални и здравни услуги; 
 

 4.8. КУЛТУРА  
Традиционно в културния календар на общината се организират и провеждат разнообразни прояви. Община Чирпан е богата на средища на културното развитие 
– читалища, библиотеки , религиозни храмове, манастири, културни и исторически паметници. Запазени са фолклорни традиции и местни обичаи. Същевременно, 
състоянието на материално техническата база в сферата на културата е занемарено. Рядко се предлагат основни културни продукти – кино, театрални 
представления, музикални спектакли. През този мандат приоритетно ще бъдат предприети мерки за съхраняване на историческото наследство и подобряване на 
услугите и инфраструктурата в сферата на културата: 
• Ремонт и обновяване на сгради за читалищни и културни нужди; 
• Организиране на разнообразни прояви в културния календар на общината; 

• Реконструкция и обновяване на обществени сгради с историческо и културно значение; 
• Културен обмен в рамките на мрежи на регионално и трансрегионално сътрудничество с подобни общини; 

 
 4.9. ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ  
Приоритет на настоящият мандат е провеждането на Местна политика за осигуряване на сигурността на населението и предотвратяване на престъпленията. 
През предстоящите четири години планираме работа в сътрудничество със специализираните органи на реда: 

 Разработване на съвместни планове за действие с РУП - Чирпан и мерки за работа с рискови групи - потенциални жертви на битовата престъпност; 

 Създаване на добра организация за охрана на училищата и детски градини, както и осъществяването на системен контрол по отношение сигурността на 

останалите обществени пространства; 
 Изграждане на ефективна система за видеонаблюдение с цел намаляване на риска от престъпления: реализацията на видеонаблюдение по училищата 

и поетапното изграждане на видеонаблюдението в града, за да се осигури по-голямо спокойствие и сигурност за гражданите. 
 

 4.10. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ  
За осъществяването на общинските политики ще бъдат предприети мерки за усъвършенстване на управлението, основано на принципите на откритостта, участието, 
отчетността и ефективността. Необходимо е интегрирано планиране, ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси, обмен на информация, 
сътрудничеството и зачитане на взаимните интереси на всички заинтересовани страни. Прякото участие, включването, ангажираността и овластяването на жителите 
на общината, ще повиши тяхната удовлетвореност и подкрепа при осъществяването на тези политики. Доброто управление включва мерки, инициативи и проекти 
за реализацията на всички политики на общината. Фокусът е в създаването на организационни предпоставки и механизми за комплексно и интегрирано планиране 
на конкретните дейности: 
• Прилагане на интегриран подход в планирането на социално-икономическото развитие и устройството на територията и ефективен контрол за 

опазване на природната среда и историческото наследство; 
• Внедряване на добри практики в областта на управлението и информационното обезпечаване; 
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• Предоставяне на качествени, комплексни услуги за населението; 
• Въвеждане на електронно управление и системна квалификация на служителите от общинската администрация; 
• Укрепване на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса; Тази мярка касае предоставянето на качествени административни услуги 

и използването на информационните технологии за да се подобри бизнес средата в общината и да се насърчи развитието на предприемачеството; 
• Повишаване капацитета на общинската администрация и подобряване на професионалната компетентност на служителите; 
• Ефективно участие в програмите, съфинансирани от структурните фондове на ЕС, подобряване на бизнес средата и привличане на инвестиции; 
• Организиране на обучения, семинари, конференции, пътувания с учебна цел, съвместни срещи, включващи и социално-икономическите партньори; 
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КОНКРЕТНИ МЕРКИ, ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ: 

№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Развитие на общинската икономика – промишленост, селско стопанство, горско стопанство, туризъм 

1 
Разработване на Стратегия за икономическо 
развитие на община Чирпан  

30 000 
Общ. бюджет 

ОП "Добро 
управление" 

Община Чирпан                 

2 

Насърчаване на местния бизнес, чрез 
създаване на мрежа от партньорства с бизнес 
организации от съседни страни, създаване на 
клъстери и др.  

 
Общ. бюджет 
Частен бизнес 

Община Чирпан 
Частен бизнес 

                

3 

Разработване на стратегия за ефективно 
използване на местния природен и културно-
исторически потенциал за устойчиво развитие 
на туризма 

 Общ. бюджет Община Чирпан                 

4 
Изработване на ПУП ПРЗ на УПИ I – специален 
терен, кв.113 - ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ за нова 
бизнес зона 

50 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

5 

Развитие на услуги в селския туризъм и 
насърчаване инвестициите на земеделски 
стопани в неземеделски дейности, чрез 
развитие дейността на Местната инициативна 
група 

 ДФЗ - ПРСР 
Община Чирпан 

МИГ - Чирпан 
                

II. Управление на общинската собственост – ефективно използване на общинската собственост като ресурс и фактор за развитие на общината 

1 
Изготвяне на мандатна стратегия за 
придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 

  Община Чирпан                 

2 
Изготвяне на програми за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество 

  Община Чирпан                 

3 
Придобиване на държавен имот /имот бивш 
дом за деца и юноши/ в гр. Чирпан 

Безвъзмездно  Община Чирпан                 

4 
Придобиване на държавен имот /бивше военно 
поделение/ в гр. Чирпан и изработване на ПУП с 
цел изграждане на нова бизнес зона 

Безвъзмездно  Община Чирпан                 

5 
Придобиване на частен имот – Художествена 
галерия „Н. Манев” 

Безвъзмездно  Община Чирпан                 

6 Подпомагане на туристическо дружество Безвъзмездно  Община Чирпан и                 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

„Средногорец” – гр. Чирпан по отношение на 
бъдещо управление и стопанисване на хижа 
„Каваклийка” – нова сграда. Създаване на 
възможност за публично-частно партньорство 

туристическо 
дружество 

„Средногорец” – гр. 
Чирпан 

7 
Създаване на предпоставки за ефективно 
използване на общинската собственост като 
ресурс и фактор за развитието на общината 

  Община Чирпан                 

8 
Актуване на всички имоти общинска 
собственост в землища с влезнал в сила нов 
кадастрален план 

  Община Чирпан                 

III. Местни данъци и такси – инструмент за управление и подобряване качеството на услугите и жизнената среда в общината 

1 
Въвеждане на възможност за проверка на 
дължими местни данъци и такси по интернет 

1 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

2 
Въвеждане на данъчен калкулатор за 
изчисляване задължения към общината – 
достъпен чрез интернет  

2 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

3 
Въвеждане на възможност за плащане на 
задължения по местни данъци и такси чрез 
интернет  

2 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

IV. Благоустройство (градска или жизнена среда), техническа инфраструктура и транспорт 

1 Рехабилитация на общинска пътна мрежа:                    

1.1 

Годишно планиране за основен ремонт на 
улична инфраструктура в град Чирпан и 
населените места в община Чирпан – от 2 до 4 
км 

10 000 000 

Общ. Бюджет - Целева 
субсидия 

Проекти с източници 
на финансиране 

външни за общината 

Община Чирпан                 

1.2 
Ремонт и реконструкция на участък от път 
SZR1226 - с. Винарово - с. Могилово, община 
Чирпан 

750 000 
Общ. Бюджет - Целева 

субсидия МС 
Община Чирпан                 

1.3 
Ремонт и реконструкция на участък път SZR 1220 
- от път III-663 /Чирпан-Симеоновград/ – село 
Златна ливада 

400 000 
Общ. Бюджет - Целева 

субсидия МС 
Община Чирпан                 

1.4 
Ремонт на път SZR 1220 - от /II -66/ гр. Чирпан – 
с. Ценово - път III -663 /Чирпан-Симеоновград/, 
община Чирпан 

5 000 000 
Проекти с източници 

на финансиране 
външни за общината 

Община Чирпан                 

1.5 Ремонт път SZR1223 /II-66/-Воловарово - с. Гита - 10 000 000 Проекти с източници Община Чирпан                 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

с. Осларка – с. Димитриево, община Чирпан на финансиране 
външни за общината 

2 
Създаване на „Зелена зона” в централната 
градска част на гр. Чирпан 

30 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

3 
Изграждане система от велоалеи на 
землището на град Чирпан и селата в 
общината 

200 000 
Проекти с източници 

на финансиране 
външни за общината 

Община Чирпан                 

4 
Благоустройство и обновяване на квартални 
паркове в град Чирпан 

1 500 000 

Общ. бюджет и 
проекти с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

5 
Изграждане на нови детски и спортни площадки 
в град Чирпан 

500 000 

Общ. бюджет и 
проекти с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

6 
Благоустрояване на терена на Исторически 
музей 

100 000 

Общ. бюджет и 
проекти с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

7 Изграждане на закрит общински пазар 1 000 000 Фонд на фондовете Община Чирпан                 

8 
Реконструкция и благоустрояване на 
ул."Димитър Благоев” – ларго 

1 500 000 

Общ. бюджет и 
проекти с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

V. Околна среда и води – ефективно използване на възобновяеми източници на енергия, чиста вода за всички, добро управление на отпадъците 

1 
Проект „Изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води и довеждащи колектори в гр. 
Чирпан” 

15 020 421 ОПОС 2014-2020 
Община Чирпан 

ВиК ЕООД – Стара 
Загора 

                

2 
Закупуване на мотометачна машина за уличната 
мрежа и парковете в град Чирпан 

15 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

3 
Закупуване на 2 броя сметосъбирачни машини, 
с цел подобряване събирането на битови 
отпадъци на територията на община Чирпан 

72 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

4 
Закриване и рекултивация на депо за неопасни 
твърди битови отпадъци на община Чирпан 

3 500 000 ОПОС Община Чирпан                 

5 Годишно планиране за подмяна на 2 000 000 Средства на „ВиК – Община Чирпан                 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

водопроводна мрежа от 2 до 4 км в гр. Чирпан и 
селата 

Стара Загора” ЕООД; 
МРРБ; 

проект с източници на 
финансиране външни 

за общината 

„ВиК – Стара Загора” 
ЕООД 

6 
Изграждане на водопровод от сондаж с. 
Рупките до с. Спасово, общ. Чирпан 

500 000 
Проект с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан 
ВиК – Стара Загора” 

ЕООД 
                

7 
Изграждане на сондаж с. Средно Градище, общ. 
Чирпан 

100 000 
Средства на „ВиК – 
Стара Загора” ЕООД 

Община Чирпан 
ВиК – Стара Загора” 

ЕООД 
                

VI. Образование, спорт, младежки дейности – съвременна материална база, достъпна среда, високо качество на образователния процес 

1 
Подобряване образователната 
инфраструктура на общината:  

                   

1.1 

Ремонт и цялостно обновяване на спортните 
площадки и дворните пространства на 
училищата и детските градини със съвременни 
и модерни уреди и настилки 

1 000 000 
Проекти с източници 

на финансиране 
външни за общината 

Община Чирпан                 

1.2 

Изграждане на закрити зони за спорт в 
училищата и детските градини, които нямат 
физкултурни салони, отговарящи на 
изискванията за физическа среда: ПГСС, 
Начално училище “Св. Климент Охридски” гр. 
Чирпан, Основно училище “Васил Левски” с. 
Гита, Основно училище ”Отец Паисий“ с. 
Зетьово 

1 300 000 

Целеви средства и 
проекти с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

1.3 
Реконструкция на сграда за създаване на детска 
градина в с. Свобода 

800 000 

Целеви средства и 
проекти с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

1.4 
Прилагане на енергийно ефективни мерки по 
сградите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СУ 
„П.К.Яворов” 

1 500 000 
Проекти с източници 

на финансиране 
външни за общината 

Община Чирпан                 

2 Спортни съоръжения:                    

2.1 
Многофункционална зала за спорт: волейбол, 
баскетбол, хандбал, тенис на корт 

2 500 000 Целеви средства Община Чирпан                 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.2 
Платформа за скейтборд метална 
преместваема 

5 000 Капиталови разходи Община Чирпан                 

2.3 Дострояване физкултурен салон на ПГСС 500 000 Целеви средства - МОН Община Чирпан                 

2.4 

Спортна площадка в кв. „Кирил и Методи 
Запад”: изграждане на спортни навици сред 
младежта на малцинствата, провеждане на 
различни мероприятия. 

70 000 

Акумулирани на 
средства по 

направление 
МКБППМН 

Община Чирпан                 

2.5 
Спортна площадка на ул. „М. Кочев”: 
модернизиране и въвеждане на спорта 
ТЕКБОЛ 

7 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

2.6 

Изграждане терен по мини футбол с 
изкуствено покритие на територията на 
Стадион Чирпан, изграждане на поливна 
система и цялостно реновиране на стадиона 

1 000 000 
Министерство на 

спорта и БФС 
Община Чирпан                 

2.7 

Полигон по безопасност на движението за 
деца велосипедисти в двора на бившето 
помощно училище, площадки за спорт и 
активен отдих на деца и ученици 

50 000 
СНЦ чрез проекти на 

МИГ 
Община Чирпан 

СНЦ 
                

2.8 
Вело алея по проекти на Градоустройственият 
план на гр. Чирпан 

10 000 
Проект с източници на 
финансиране външни 

за общината 
Община Чирпан                 

2.9 Изграждане на спортна зала с. Зетьово 300 000 
Проект с източници на 
финансиране външни 

за общината 
Община Чирпан                 

2.10 
Реконструкция на парк „Теню Стоилов” с цел 
обособяване на места за спорт и активен отдих 

1 000 000 
Проект с източници на 
финансиране външни 

за общината 
Община Чирпан                 

3 
Подобряване на системата за образование и 
осъществяване на връзката с пазара на труда: 

                   

3.1 
Създаване общински туристически 
информационен център 

50 000 
Проект с източници на 
финансиране външни 

за общината 
Община Чирпан                 

3.2 

Въвеждане на ученически практики в 
туристическия информационен център с акцент 
в направленията археология, история, култура, 
екологично земеделие, традиции и религия;  
Формиране на начални умения и 

  

Община Чирпан 
Учебни заведения 
на територията на 

община Чирпан 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

компетентности, чрез занимания по интереси в 
туристическия център в професионалните 
направления: екскурзовод, аниматор, 
логистика. 

4 Младежки политики:                    

4.1 
Ремонт и функционално подобряване на Център 
за младежки развитие 

50 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

4.2 

Въвеждане на практиката “Управлявам града/ 
селището за един ден (за седмица)” с приоритет 
младежки инициативи и иновации в 
управлението 

 Общ. бюджет Община Чирпан                 

4.3 

Поставяне на основите на доброволчеството, 
като традиция на активното гражданство: акции 
за залесяване, съхранение и почистване на 
важни обществени и културни обекти; 
дарителски кампании 

60 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

VII. Здравеопазване и социални дейности – реконструкция и модернизация на материалната база и оборудването, високо качество на услугите 

1 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца и младежи с увреждания – 
с капацитет от 20 потребители. Услугата ще 
бъде ситуирана в сградата на настоящия 
„Център за ранна интервенция на 
уврежданията”(в сградата на ДГ „Здравец”, 
град Чирпан, ул. „Христо Ботев” №50. Услугата 
е необходима и като подкрепяща услуга за 
съществуващия ЦНСТДМУИ град Чирпан 

 

Държавно делегирана 
дейност, 

продължение и 
трансформиране на 
услугата „Център за 

ранна интервенция на 
уврежданията” 

Община Чирпан                 

2 

"Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с физически увреждания" с 
капацитет от 15 потребители. По данни на 
Дирекция „СП” Чирпан има 800 лица с 
увреждания, като от тях голям брой се нуждая 
от 24-часова специализирана грижа. В центъра 
ще се предоставя подкрепа на пълнолетни 
лица с физически увреждания с трайно 
намалена работоспособност/вид и степен на 
увреждане над 71%, установена с експертно 
решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

2 500 000 ОПРЧР Община Чирпан                 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 
Обновяване и техническо обезпечаване на 
Домашен социален патронаж 

30 000 
МТСП – фонд 

„Социална закрила” 
Община Чирпан                 

4 Ремонт на сградата на МЦ „Николай Тошев” 228 000 
Проект „Красива 

България” 
Община Чирпан                 

VIII. Култура – съхраняване на историческото наследство и подобряване на услугите и инфраструктурата в сферата на културата 

1 

Реконструкция на започнат през 80-те години на 
20 век културен дом за изграждането на 
Конферентен център за култура, наука, 
археология и туризъм 

7 000 000 Фонд за развитие Община Чирпан                 

2 

Традиционни културни фестивали и празници с 
национално значение: Яворови януарски дни, 
Фолклорен фестивал “Тракийски ритми в Златна 
ливада”, Празници на изкуствата в 
художествена галерия “Никола Манев”, 
Фестивал на лавандулата 

30 000 
Общ. бюджет и 

спонсори 
Община Чирпан 

СНЦ 
                

3 

Реконструкция и обновяване на обществени 
сгради с историческо и културно значение: 
Художествена галерия “Никола Манев”, 
Исторически музей 

300 000 

Общ. бюджет и 
средства по и проекти 

с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

4 

Художествени занаяти от миналото – 
обособяване на интерактивно пространство в 
двора на комплекс Къща музей „ Пейо К. 
Яворов” и худ. галерия „ Никола Манев” - Дюкян 
“Крачолов” 

10 000 
Проекти с източници 

на финансиране 
външни за общината 

Община Чирпан                 

5 Музейна експозиция „Дом на лавандулата”  10 000 
Собствени средства и 

спонсори 
Община Чирпан 

СНЦ 
                

6 
Консервация, експониране и довеждаща 
инфраструктура до археологически комплекс 
„Карасура” 

1 000 000 
Проекти с източници 

на финансиране 
външни за общината 

Община Чирпан                 

IX. Обществен ред и сигурност – осигуряване на сигурност на населението и предотвратяване на престъпленията 

1 
Изграждане на охранителна система за 
видеонаблюдение с цел намаляване на риска от 
престъпления в град Чирпан 

100 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

2 
Създаване на инспекторат за контрол по 
спазване на общинските наредби  

 Общ. бюджет Община Чирпан                 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X. 
Добро управление – социално-икономическо и пространствено планиране и подобряване на административния капацитет в услуга на гражданите и 
бизнеса 

1 
Изработване на подробни устройствени 
планове за улична регулация на улици в гр. 
Чирпан /ПУР/ 

86 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

2 Общ устройствен план на община Чирпан 219 000 
Общ. Бюджет 

Държавен бюджет - 
МРРБ 

Община Чирпан                 

3 
Поетапно изработване и актуализиране ПУП- 
ПЗ - ПР/план за регулация и план застрояване/ 
на селата от община Чирпан 

150 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

4 

ПРЗ - план за регулация и застрояване за 
промяна предназначението на земеделски 
земи на общински пасища – мери до квартал 
„Кирил и Методий” за жилищно застрояване 

36 000 
Проекти с източници 

на финансиране 
външни за общината 

Община Чирпан                 

5 
Проект за ремонт, реконструкция и 
благоустрояване на улици в град Чирпан 

200 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

6 

Изготвяне на инвестиционни проекти за 
основен ремонт, реконструкция и вътрешно 
преустройство на обществени сгради в гр. 
Чирпан и на територията на общината 

80 000 

Общ. бюджет и 
средства по и проекти 

с източници на 
финансиране външни 

за общината 

Община Чирпан                 

7 
Закупуване на нова софтуерна система за 
електронизация и синхронизиране на 
процесите в администрацията 

15 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

8 
Осигуряване на високоскоростна интернет 
връзка с кметствата в общината 

25 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

9 

Електронизация на административното 
обслужване по кметствата, обединяване на 
деловодните записи и касови операции с 
общинският център 

 Общ. бюджет Община Чирпан                 

10 
Цифровизация на старите актови книги и 
регистри и обвързването им като база данни 

30 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

11 
Изграждане на безплатна WIFI мрежа с десет 
точки на удобни и възлови места на 
територията на град Чирпан 

30 000 
Целеви средства по 

проект на 
Европейската 

Община Чирпан 
Програма WiFi4EU 
на Европейската 
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№ ПРОЕКТ 
ИНДИКАТИВНА 

СТОЙНОСТ 
(лева) 

ИЗТОЧНИК ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

БЕНЕФИЦИЕНТ 
ПАРТНЬОРИ 

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

комисия комисия 

12 
Реконструиране и подобряване 
функциолността на Общински център за услуги 
и информация 

25 000 Общ. бюджет Община Чирпан                 

XI. Туризъм 

1 

Разработване на стратегия за ефективно 
използване на местния природен и културно-
исторически потенциал за устойчиво развитие 
на туризма 

  Община Чирпан                 

2 

Обособяване на екопътеки по маршрути с 
възможности за велоалеи и пешеходен 
туризъм: Шато „Трендафилов” - местността 
„Карасура”; местността „Калето” – манастир в с. 
Златна ливада 

 
Проекти по програмен 

период 2021-2027 
Община Чирпан                 

3 

Обособяване на паркоместа за алтернативен 
туризъм /кемпери, семейни излети/ - 
местностите „Памуклука” и „Ягъч” и край 
манастир „Св. Атанасий” в с. Златна ливада 

 
Проекти по програмен 

период 2021-2027 
Община Чирпан                 

4 
Изграждане на туристически информационен 
център  

 СНЦ проекти МИГ Община Чирпан                 

5 
Участие в туристически изложения и форуми – 
външна и вътрешна реклама 

 Общ. бюджет Община Чирпан                 

6 

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” 

 Общ. бюджет 
Община Чирпан 

СНЦ 
                

 

Заложените цели и приоритети в  мандатната програма  са до голяма степен зависими от възможностите за кандидатстване на Общината през новият програмен 
период и разпределението на  Държавният бюджет, през следващите 4 години. Поради тази причина посочените срокове и финансови параметри са индикативни. 


