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Доклад  

за наблюдение на изпълнението на  

Плана за развитие на Община Чирпан за 2019 година. 
Стратегическа цел 1: Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с 

модерна инфраструктура 

Първата стратегическа цел е насочена към стимулиране на икономическото развитие чрез 

активизиране на собствените ресурси и съхраняване на собствената специфика. Те се определят най-

вече от плодородните почви, разнородния производствен сектор и богатата суровинна база за 

хранително-вкусова индустрия. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и 

повишена конкурентноспособност 

Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на инфраструктура 

свързана с бизнеса 

Мярка 1.2.2: Подкрепа за малкия и средния бизнес 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Цех за преработка на ядки и Ажурна  

ограда с обща дължина 161,75 м РЗП 210,05 кв.м” в село Рупките на „ИНТЕР” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Магазин за автомобилни части и 

автомивка РЗП 200,00 кв.м” в град Чирпан на физическо лице; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „„Силозно стопанство за съхранение на 

зърнени култури” – разширение етапно строителство I-ви етап: силоз 1 /плоскодънен/; силоз 2 

/плоскодънен /; елеваторна шахта /кула 1/; елеваторна шахта  /кула 2/ и метални опори за 

пасарелки с редлери със РЗП=440 кв.м, II-ри етап: силози /конусовидни/ 4 бр.със РЗП=111 кв.м  

Обща РЗП=551 кв.м” в град град Чирпан на „ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Автомивка РЗП=160 кв.м” в град Чирпан 

на „ПРОЙКОВ-2Д” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Бензиностанция с обслужваща сграда – 

етапно: Първи етап-Бензиностанция с обслужващ офис – преустройство на част от същ. сграда 

РЗП=60 кв.м ; Втори етап-Кафе – магазин – преустройство на част от същ. сграда РЗП=76 кв.м” в 

град Чирпан на ЕТ „ИП-ИВАН ПОПОВ”; 

 

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

живот в селските райони 

Мярка 1.6.3: Подпомагане на частни стопани в устройване на къщите си за приемане на гости-

туристи 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Туристически комплекс с ресторант, 

стаи за настаняване и приложни занаяти РЗП 615,96 кв.м” в село Средно градище на „АРТ 

ХАУС 2019” ЕООД; 



2 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Туристически обект за хранене и 

настаняване РЗП 430,88 кв.м” в град Чирпан на “ФРЕНДС 94” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Туристически обект за хранене и 

настаняване РЗП 244,88 кв.м” в град Чирпан на „КАРАМАНИ” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Къща за гости – реконструкция, 

преустройство и пристройка на съществуваща сграда РЗП153 кв.м” в село Могилово на 

„НАДЕЛИНА 777” ЕООД; 

Специфична цел 1.7: Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и създаване на основни услуги 

за населението в селата 

Мярка 1.7.1: Стимулиране на неземеделски дейности 

- Издадени 2 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност 30 kWр” в село Златна ливада  на „БЕГТО” ЕООД 

- Издадени 2 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност 30 kWр” в село Ценово  на „ЕМ ДИ ДЖИ АГРО” ЕООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект за „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 30 kWр” в село Ценово  на „БЕГТО” ЕООД 

- Издадени 3 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност 30 kWр” в село Целина  на „БЕГТО” ЕООД 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проекти за „Фотоволтаична електроцентрала с 

обща инсталирана мощност 30 кWp” в село Целина  на „ЕМ ДИ ДЖИ АГРО” ЕООД и 

ОБЩИНА ЧИРПАН 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проекти за „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 30 kWр” в село Държава  на „ЕЛСОЛ” ООД 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проекти за „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 30 kWр” в село Държава  на физическо лице 

- Издадени 2 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност 30 kWр” в село Свобода  на „МИТКО ЕЛ” ЕООД 

- Издадени 3 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност 30 kWр” в село Малко Тръново на „МЛ ИНЖЕНЕРИНГ 80” ЕООД 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проектиза „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 30 kWр” в село Малко Тръново  на „ФОТОНИК 1” ЕООД 

- Издадени 2 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност 30 kWр” в село Малко Тръново  на физически лица; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проектиза „Фотоволтаична електроцентрала с обща 

инсталирана мощност 1 МWp” в село Малко Тръново  на „ФОТОНИК 1” ЕООД и ОБЩИНА 

ЧИРПАН; 

- Издадени 3 броя разрешения за строеж и одобрени проекти за „Фотоволтаична 

електроцентрала с мощност 30 kWр” в село Спасово  на „ДОБРО 7” ООД 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проектиза „Фотоволтаична електроцентрала с 

инсталирана мощност 30 кWp” в село Гита на физическо лице и Община Чирпан 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект  за „Фотоволтаична електроцентрала с 

инсталирана мощност 30 кWp” в село Рупките на „БРАЙТ ЛАЙТ 33” ООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект  за „Монтаж на инсталация за производство на 

ел. енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW” в село Рупките на „БРАЙТ ЛАЙТ 33” ООД; 
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- Издадено разрешение за строеж и одобрен проект  за „Монтаж на инсталация за производство на 

ел. енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW” в село Спасово на „БРАЙТ ЛАЙТ 33” ООД; 

- Издадено разрешение за строеж и одобрен проектиза „Производствена база за добиване и 

разфасоване на пчелен мед – преустройство на съществуваща сграда - магазин” в село Средно 

градище  на „ГРАДИЩЕ АГРО” ООД; 

 

Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишена ефективност на общинската икономика 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата 

Мярка 2.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината 

- Община Чирпан реализира проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в 

град Чирпан”, по процедура BG16M10P002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – 

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

Проектът стартира на 07.11.2017 г. и е със срок на изпълнение до 06.10.2021 г. на обща стойност 15 

020 421.58  лв. Асоцииран партньор по проекта е „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”

 ЕООД – СТАРА ЗАГОРА”. 

Конкретните резултати от изпълнението на проекта са: 

1. Изградена и функционираща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Чирпан, с 

проектен капацитет  19 641  еж, включително: 

- успешно проведени пусково-наладъчни работи; 

- обучен персонал за експлоатация на ПСОВ; 

- приет обект и пускане в експлоатация; 

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация; 

- успешно преминали тестове за пречистване на отпадъчните води на ПСОВ – Чирпан 

2.   Изградени довеждащи колектори до ПСОВ Чирпан от канализационната мрежа, които да осигурят 

включване на приблизително 70% от населението към ПСОВ. 

3. Изградена довеждаща инфраструктура за ПСОВ - Чирпан - довеждащ колектор, довеждащ 

водопровод, реконструкция на довеждащ път и електрозахранване. 

 

Основните дейности по проекта включват: 

1. Привеждане на документации за обществени поръчки в съответствие с изменената нормативна 

уредба в областта на обществените поръчки; 

2. Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан; 

3. Упражняване на независим строителен надзор по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи 

колектори в гр. Чирпан; 

4. Организация и управление на проекта; 

5. Изпълнение на мерки за информация и комуникация; 

6. Изпълнение на авторски надзор при строителството на водопроводна мрежа. 

 

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

ефективност  

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

Мярка 2.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система 

- През 2019 г. с бюджетни средства са извършени ремонтни дейности по уличната мрежа в град 

Чирпан, както следва: 

 Ремонт на улица ”Петър Генов”, гр Чирпан от о.т.179 до о.т. 209 – 55347 лв.; 
 Ремонт на улица ”Шерампол”, гр Чирпан – 52527 лв.; 

 Ремонт на улица „Марица”гр Чирпан от о.т. 53 до о.т. 103 – 26633 лв. 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7022
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 Ремонт на улица ” Вълко и Кабаиван ” гр Чирпан от о.т. 176 до о.т 158 – 32025 лв. 

 Ремонт на ЖК"Младост" гр. Чирпан от о.т 650 до о.т. 21 – 48859 лв. 

 Ремонт на улица „Светлина"гр Чирпан от о.т. 41. до о.т.39 – 17381 лв. 

 Ремонт на ул."Чирпански възвишения"гр.Чирпан  от о.т.29 до о.т.38 – 16423 лв. 
 Ремонт на ул."Янко Иванов"гр.Чирпан от о.т.176а до о.т.151 – 25182 лв. 

 Ремонт на ул."Лозарска"гр.Чирпан от о.т.179 до о.т.78 , от о.т.210 до о.т.206;205 към о.т.201" – 

51843 лв. 
 Ремонт на улица „Васил Калчев”гр Чирпан от о.т. 151 до о.т.155 – 5803 лв. 

 

- Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул."Васил Левски"о.т.113 до о.т. 150 – 

60803 лв. 

- Доставка и монтаж на автоспирка на ул."Васил Левски"-гр.Чирпан – 4200 лв. 

- Доставка и монтаж на автоспирка до МБАЛ-гр.Чирпан – 6960 лв. 

  

Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и социално сближаване 

Приоритет 3: Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги 

Този приоритет е насочен към хората, заетостта им и системата на публичните услуги – образование, 

здравеопазване, култура, спорт, социални услуги. 

Специфична цел 3.1.  Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и 

доходите на населението 

- В община Чирпан през 2019г. бяха реализирани няколко проекта и програми за повишаване на 

заетостта и доходите на населението, както следва: 

 „Регионална програма Заетост” – назначени 4 лица на длъжност „Работник 

озеленяване”; 

 По Проект ”Обучение и заетост” и тази година е назначен 12 човек на длъжност 

технически сътрудник в „ДСП” –Гр.Чирпан; 

 През месец юли 2019 стартира и Проект ”Нова възможност за младежка 

заетост’’.Назначени са 5 човека на длъжност градинар. 

- По Закона за насърчаване на заетостта, в общината през 2019 г. са ангажирани следните лица: 

 По мярка 36а от ЗНЗ,на длъжност общ работник е назначен 1 човек; 

 По мярка 53а от ЗНЗ(майки с деца до 5години)-1човек; 

 През месец март са насначени 5 човека по мярките 55а и 55в от ЗНЗ на длъжност общ 

работник; 

 По същите мерки(55а и 55в от ЗНЗ),през месеците август и септември са назначени 

общо 4 души на длъжност метач.Лицата ще извършват своята дейност за период от 1 

година. 

 лица с трайно намалена работостпособност – 2 служители. 

Специфична цел 3.4. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални, 

културни услуги и спортни прояви 

Мярка 3.4.1: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги 

- Ремонт покрив на сградата на бивше училище "Стоян Заимов"-гр.Чирпан – 33139 лв. 

- Ремонт на парна инсталация на " МБАЛ - Чирпан" ЕООД – 24384 лв. 

- Ремонт на покрив, помещения и канализация в "МБАЛ - Чирпан" ЕООД – 15193 лв. 

- Ремонт на скенер в" МБАЛ-Чирпан" ЕООД - 7200 лв. 
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- През 2019 г. се продължи реализацията на проект „Заедно за нашето бъдеще”, договор 

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

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

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

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

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

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

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

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

родители.  

 

Целеви групи по проекта ще бъдат: 

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

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

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

техните семейства;  

 деца и възрастни в риск. 

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

По проекта ще се предоставят следните услуги: 

1. "Ранна интервенция на уврежданията", 

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

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

родители за формиране и развитие на родителски умения", 

4. "Семейно консултиране и подкрепа",  

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

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

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

заболяванията",  

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

децата за равен старт в училище". 

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

включване „Център за ранна интервенция на уврежданията” в ДГ "Здравец", в родилното отделение на 

болницата, в детски ясли, градини, училища както и в домовете на потребителите на услугите, чрез 

посещения на мобилен екип от специалисти. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

институции. 

 

- През 2019 г. стартира реализацията на проект BG05M90PO001-2.040-0105-С01 "Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан" по ОПРЧР 

С реализацията на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Чирпан" ще се развие нов вид почасова интегрирана здравно - социална услуга за възрастни хора и 

лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания в техните домове.  
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Услугите ще се предоставят от Домашен социален патронаж - град Чирпан и по този начин ще се 

разшири и дейността му. 

 Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално 

включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 

домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.  

За предоставяне на всички услуги се предвижда да бъдат наети служители на следните длъжности: 

младши специалист "Социални дейности", психолог, медицинска сестра и домашен санитар.  

На всички кандидати за потребители на социалните услуги по проекта ще бъде изготвена 

индивидуална оценка на потребностите, според която на всеки потребител ще бъдат предоставени 

услуги, от които той има нужда. В рамките на услугите, психолога ще осъществява психологическа и 

мотивационна подкрепа на потребителите. Медицинските сестри при желание от страна на 

потребителите и необходимост ще проследяват състоянието им. На място в дома на потребителя ще 

измерват и следят за кръвното налягане, кръвна захар, поставяне на инжекции и други дейности, в 

компетенциите и правомощията им.  

Предоставянето на услугите по проекта  стартира от началото на месец декември 2019 г. Услугите ще 

бъдат предоставяни в продължение на 12 месеца. Към момента на стартиране предоставянето на 

услугите, по проекта бяха обхванати 83 потребители. 

 

Мярка 3.4.2: Подобряване на качеството на образователните услуги 

- чл.41,ал.1 ,т.3 от ПМС 344/2018г Ремонт "Навес"ПГСС-гр.Чирпан ДБ – 29363 лв. 

-  чл.41,ал.1 ,т.3 чл.41, ал.1 ,т2от ПМС 334/21.12.2018г Климатици  ПГСС-гр.Чирпан ДБ – 5000 

лв.  

- чл.41,ал.1 ,т3 от ПМС 334/21.12.2018г Охранителни ролетни врати  ПГСС-гр.Чирпан ДБ – 

7620 лв. 

- чл.41,ал.1 ,т3 от ПМС 334/21.12.2018г Система за сигурност СОТ  ПГСС-гр.Чирпан ДБ – 

13410 лв. 

- чл.41,ал.1 ,т2 от ПМС 334/21.12.2018г Климатици ОУ"Васил Левски"-гр.Чирпан ДБ – 2999 лв. 

- За повишаване на професионалната квалификация и компетентността на педагогическите 

кадри, през 2019 година са проведени редица обучения, в различни области на образованието. 

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

наследство 

- Осигурени са средства за културния календар на общината за 2019 г. в размер на 56200 лв.; 

 

Специфична цел 3.5. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и другите 

уязвими групи в социално-икономическия живот 

Мярка 3.5.1: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

- Интеграция на маргинализирани лица и групи, чрез включването им в културни и спортни 

мероприятия, клубове и други дейности по интереси; 

- Гарантиран на достъп до предучилищно и училищно образование; 

- Провеждане на конференци и споделяне на добри практики, с участие на всички 

заинтересовани страни, с цел намаляване на преждевременно напускане на училище; 
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Приоритет 4: Опазване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура за 

устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност 

Този приоритет е насочен към хората, заетостта им и системата на публичните услуги – образование, 

здравеопазване, култура, спорт, социални услуги. 

Специфична цел 4.2.  Подобряване на системата за управление на битови и промишлени отпадъци 

- Внесен проект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на 

Община Чирпан” по откритата процедура № B G 1 6 M 1 O P 0 0 2 - 2 . 0 1 0  

„ Р Е К У Л Т И В А Ц И Я  Н А  Д Е П А  З А  З А К Р И В А Н Е ,  П Р Е Д М Е Т  Н А  

П Р О Ц Е Д У Р А  П О  Н А Р У Ш Е Н И Е  Н А  П Р А В О Т О  Н А  Е С  П О  Д Е Л О  С -

1 4 5 / 1 4 “  п о  приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Общата 

стойност на проекта е 3 891 187,57 лв. с ДДС. Проектното предложение е в процес на оценка от 

УО на ОПОС; 

 

Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалната среда за по-ефективни обществени 

услуги и капацитета за привличане на донорски фондове и частни инвестиции 

Приоритет 6. Повишаване на административния капацитет и подобряване на публичните 

услуги 

Специфична цел 6.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация чрез обучение и 

развитие на уменията за управление на проекти 

Мярка 6.1.1: Повишаване на управленския капацитет на общинската администрация 

Дейности/проекти: 

- През 2019 година  служители  са преминавали обучения  в различни области, с цел 

повишаване на уменията и компетенциите си; 

- Актуализира се електронната страница на Община Чирпан; 

- През 2019 година Община Чирпан премина успешно надзорен одит от фирма Bureau Veritas 

Certification Bulgaria по стандартите ISO 9001/2015  и ISO 14001/2015. 

Специфична цел 6.2. Подобряване на предоставяните публични услуги в община Чирпан 

- Поетапно въвеждане на комплексно административно обслужване; 

Специфична цел 6.3. Прилагане на инициативата „Лидер” – стратегия за местно развитие 

На 31.08.2016 г. със Заповед № РД-09-641 на ръководителя на управляващият орган на ПРСР 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
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