
Приоритет Мярка
Дейност/проектна идея* и 

кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено 

в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 1.1: Актуализиране на 

съществуващите кадастрални планове и 

карти и разработване на нови

Поетапно реализиране на 

кадастрална карта за 6 

населени места и 

попълване на 

съществуващите планове и 

карти

Община "Тунджа" 0 лв.
Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.2: Усъвършенстване и въвеждане 

на иновативни технологии за поддържане на 

публичните регистри и прозрачно 

управление на общинската собственост в 

електронна среда

Актуализиране на 

информационна система за 

регистрите на общинската 

собственост

Община "Тунджа" 0 лв.
Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.1: Оценка на инвестиционния 

потенциал на нови терени, подходящи за 

бизнес инициативи или задоволяване на 

обществени потребности

Преглед на подходящи 

терени в населените места - 

Окоп, Хаджидимитрово, 

Безмер

Индустриално-

икономическа 

зона

2 000 лв.
Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.2: Изследване потенциала на всеки 

терен, съобразно предвижданията на Общия 

устройствен план

Преглед на поземлените 

имоти и промяна на 

предназначението на тези 

от тях, които имат 

инвестиционен потенциал

Община "Тунджа" 0 лв.
Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.3: Подкрепа за инициативи на СГО 

за развитие на икономическия потенциал на 

територията, насочени към обучения, 

преквалификация, разпространение на 

добри практики и информация сред 

предприемачите и работната сила от 

община „Тунджа“

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.:

описание на предвидените мерки и дейности

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Устойчив икономически и приобщаващ растеж и иновации в развитието на територията. Разумно управление на 

собствеността

Приоритет 1: 

Оползотворяване на 

местния потенциал за 

икономическо развитие и 

иновации на основата на 

териториалните дадености, 

природните ресурси, 

демографски 

характеристики и 

специфики

Приоритет 2: Осигуряване 

на адекватна бизнес среда 

за конкурентно 

предприемачество и 

възможности за 

икономическо развитие



Мярка 2.4: Реализиране на инициативи и 

партньорства със СГО, подкрепящи 

комуникацията с организации на 

инвеститори, предприемачи и работодатели

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.5: Подкрепа на инициативи и 

проекти, подобряващи средата за пазарно 

предлагане на земеделски и животински 

продукти

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 29 320 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.6: Подкрепа за проекти, насочени 

към развитие и модернизация на 

зеленчукопроизводство, трайни насаждения 

и култури с нови приложения

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 234 696 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.7: Подкрепа за проекти, насочени 

към развитие и модернизация на 

животновъдството, насърчаване на 

повишаването на мащаба му и на 

оптимизиране на отрасловата структура

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.8: Подкрепа за проекти, насочени 

към развитие и модернизация на 

рибовъдството и аквакултурите, 

насърчаване на повишаване на мащаба и 

въвеждането на иновации

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.9: Подкрепа за проекти, насочени 

към развитие и модернизация на 

пчеларството, насърчаване на повишаване 

на мащаба и въвеждането на иновации

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 616 077 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Приоритет 2: Осигуряване 

на адекватна бизнес среда 

за конкурентно 

предприемачество и 

възможности за 

икономическо развитие



Мярка 2.10: Подкрепа за проекти, 

стимулиращи и насърчаващи 

модернизацията на земеделските 

стопанства, вкл. въвеждането на иновации

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.11: Подкрепа за проекти, 

стимулиращи и насърчаващи 

модернизацията на предприятията в 

неземеделския сектор, вкл. въвеждането на 

иновации

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 362 870 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.12: Подкрепа за проекти, 

стимулиращи и насърчаващи 

модернизацията на преработвателни 

предприятия, вкл. въвеждането на иновации

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.13: Подкрепа за проекти, 

стимулиращи и насърчаващи 

модернизацията на предприятията в 

сферата на услугите, повишаване на 

отрасловото многообразие и въвеждането 

на иновации

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 1 061 206 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.14: Подкрепа за проекти, 

стимулиращи и насърчаващи 

оптимизирането на условията и 

възможностите за туризъм, обогатяване и 

развитие на многообразието му, въвеждане 

на иновации

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 10 209 816 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Мярка 2.15: Подкрепа на инициативи на 

СГО, земеделски и неземеделски 

организации, насочени към трансфер на 

технологии и „ноу-хау” в областта на 

земеделието и неземеделските дейности

Инициативи на МИГ-

Тунджа, ЯТПП, АРРИ, 

браншови организации и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

ДДИ Община 

"Тунджа", външни 

организации - МИГ-

Тунджа, ЯТПП, 

АРРИ, браншови 

организации и др.

Приоритет 2: Осигуряване 

на адекватна бизнес среда 

за конкурентно 

предприемачество и 

възможности за 

икономическо развитие



Мярка 1.1: Осигуряване на достъп до 

интегрирани услуги в домашна среда за 

възрастни и хора с увреждания (социални, 

здравни) с ресурсите на държавния бюджет, 

на европейското  и друго външно 

финансиране

Проекти за "Патронажна 

грижа" (ОПРЧР)

Всички населени 

места на Община 

"Тунджа"

284 761 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.2: Гарантиране на равен достъп до 

услугите, свързани с предоставяне на готова 

храна – „Домашен социален патронаж“ и 

„Обществена трапезария“ за потребители 

във всички 44 населени места чрез 

ресурсите на европейското и друго външно 

финансиране, национални програми и 

общинския бюджет

Проекти за осигуряване на 

готова храна (ОП Храни, 

ФСЗ, Общинска 

трапезария)

Всички населени 

места на Община 

"Тунджа"

553 784 лв.

Общински 

бюджет

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.
Община "Тунджа" 

и др. доставчици

Мярка 1.3: Разкриване на нови социални 

услуги чрез ресурсите на европейското 

финансиране, държавния бюджет и от други 

източници

Проекти за нови социални 

услуги, реализирани с 

ресурсите на европейското 

и др. външно финансиране, 

вкл. МИГ- Тунджа

Зона със силно 

социално 

въздействие и др. 

населени места 

от Община 

"Тунджа"

366 620 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.
Община "Тунджа" 

и др. доставчици

Мярка 1.4: Подобряване на здравната 

помощ за новородените, децата в 

доучилищна възраст и техните семейства

Проект "Желани 

пространства" и проект 

"КОМПАС"

Община "Тунджа" 63 828 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.5: Реорганизиране, развитие и 

утвърждаване на наличните социални услуги 

в общността. Подкрепа и развитие на 

дейността на СПОХ ДСП – Победа, ДСП – 

Болярско и Обществените трапезарии като 

местна дейност

Подкрепа и развитие на 

дейността на СПОХ ДСП – 

Победа, ДСП – Болярско и 

Обществените трапезарии 

като местна дейност

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Социално-ангажирани, интегрирани политики, жизнен стандарт и качество на живот

Приоритет 1: Повишаване 

на жизнения стандарт и 

качеството на живот чрез 

оптимизиране на спектъра, 

обхвата, интегрираността и 

интегритета на социалните 

и здравни услуги



Мярка 1.6: Въвеждане на нови резидентни 

услуги в подкрепа на местната общност

Реформиране на ДСХ 

Болярско и разкриване на 

нови резидентни услуги

Зона със силно 

социално 

въздействие и др. 

населени места 

от Община 

"Тунджа"

0 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.7: Развитие на интегрирани услуги 

за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 г. 

възраст и техните семейства

Проект "Желани 

пространства"
Община "Тунджа" 250 000 лв.

Републикански 

бюджет - 

делегирани 

дейности

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.8: Развитие на иновативни 

междусекторни услуги за деца и семейства, 

за възрастни и хора с увреждания, както и за 

други уязвими групи

Проекти "КОМПАС" и 

"Социална платформа"
Община "Тунджа" 267 000 лв.

Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.9: Въвеждане на добри практики в 

грижата за лица с ментални и психични 

страдания

Супервизии и други форми 

на подкрепа за екипи на 

социални услуги и 

семейства на лица с 

ментални и психични 

страдания

Община "Тунджа" 12 360 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.10: Повишаване на 

административния капацитет при въвеждане 

на нови подходи в управлението и 

предоставянето на социални услуги - 

мултидисциплинарен подход, 

индивидуализиране на услугите, прилагане 

на комплексна оценка и други

Обучения за екипите на 

социални услуги
Община "Тунджа" 2 500 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.11: Повишаване на капацитета на 

общинската администрация, 

неправителствените организации, 

социалните партньори и доставчиците на 

услуги за участие във формулирането и 

провеждане на интегрирани политики за 

социално включване

Обучения за общинска 

администрация, НПО
Община "Тунджа" 2 500 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.12: Създаване и въвеждане на 

интегрирана електронна система за достъп 

и управление на социалните услуги в 

общината

Създаване и въвеждане на 

интегрирана електронна 

система за достъп и 

управление на социалните 

услуги в общината

Община "Тунджа" 0 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Приоритет 1: Повишаване 

на жизнения стандарт и 

качеството на живот чрез 

оптимизиране на спектъра, 

обхвата, интегрираността и 

интегритета на социалните 

и здравни услуги



Мярка 1.13: Въвеждане на система за 

мониторинг и контрол на ефективността и 

ефикасността на предлаганите услуги

Въвеждане на система за 

мониторинг и контрол на 

ефективността и 

ефикасността на 

предлаганите услуги

Община "Тунджа" 0 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.14: Осигуряване на достъп до 

заетост по проекти, финансирани чрез 

ресурси на европейско, национално и друго 

финансиране

Реализиране на проекти, 

осигуряващи заетост
Община "Тунджа" 300 000 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.15: Предоставяне на комплекс от 

здравни и социални услуги  чрез центрове за 

подкрепа и семейно консултиране

Предоставяне на комплекс 

от здравни и социални 

услуги  чрез центрове за 

подкрепа и семейно 

консултиране

Община "Тунджа" 150 000 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.16: Осигуряване на подкрепа и 

грижа в домашна среда на хората с 

увреждания чрез включването им в 

Механизма за лична помощ

Осигуряване на подкрепа и 

грижа в домашна среда на 

хората с увреждания чрез 

включването им в 

Механизма за лична помощ

Община "Тунджа" 900 000 лв.
Републикански 

бюджет
2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.17: Осигуряване на подкрепа и 

грижа в домашна среда на хората с 

увреждания чрез включването им в 

социалната услуга Асистентска подкрепа

Осигуряване на подкрепа и 

грижа в домашна среда на 

хората с увреждания чрез 

включването им в 

социалната услуга 

Асистентска подкрепа

Община "Тунджа" 300 000 лв.
Републикански 

бюджет
2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.18: Осигуряване на работни места 

за неработещи от 18 до 29 г. чрез 

включването им в програми и проекти за 

субсидирана и защитена заетост

Осигуряване на работни 

места за неработещи от 18 

до 29 г. чрез включването 

им в програми и проекти

Община "Тунджа" 180 000 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.19: Осигуряване на работни места 

за лица, отдалечени от пазара на труда, 

чрез включването им в програми и проекти 

за субсидирана и защитена заетост

Осигуряване на работни 

места за лица, отдалечени 

от пазара на труда чрез 

включването им в програми 

и проекти

Община "Тунджа" 150 000 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.20: Идентифициране, подпомагане 

и информиране, консултиране, подкрепа на 

младежи до 29 г., които не работят, не учат и 

не са регистрирани в ДБТ при включване в 

заетост

Идентифициране, 

подпомагане и 

информиране, 

консултиране, подкрепа на 

младежи до 29 г., които не 

работят, не учат и не са 

регистрирани в ДБТ при 

включване в заетост

Община "Тунджа" 50 000 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 1: Повишаване 

на жизнения стандарт и 

качеството на живот чрез 

оптимизиране на спектъра, 

обхвата, интегрираността и 

интегритета на социалните 

и здравни услуги



Мярка 1.21: Създаване на нови условия за 

социално включване и предоставяне на 

иновативни интегрирани услуги за 

възрастните хора чрез клубовете на 

пенсионера и читалищата с ресурсите на 

Европейския социален фонд и други 

източници на външно финансиране

Проект "Социална 

платформа" и др. проекти с 

външно финансиране

Община "Тунджа" 115 000 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 1.22: Развитие и децентрализация на 

общинската социална инфраструктура с цел 

разширяване на спектъра и обхвата на 

социалните услуги чрез включване на нови 

доставчици

Развитие и 

децентрализация на 

общинската социална 

инфраструктура с цел 

разширяване на спектъра и 

обхвата на социалните 

услуги чрез включване на 

нови доставчици

Зона със силно 

социално 

въздействие и др. 

населени места 

от община 

"Тунджа"

0 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.
Община "Тунджа" 

и др. доставчици

Мярка 1.23: Насърчаване на приемната 

грижа на територията на общината и 

включени нови приемни семейства

Насърчаване на приемната 

грижа на територията на 

общината и включени нови 

приемни семейства

Община "Тунджа" 25 357 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г.

Отдел "Социални 

услуги" Община 

"Тунджа"

Мярка 2.1: Осигуряване на устойчивост на 

наличните и въвеждане на нови интегрирани 

образователни услуги за детето и 

семейството в малките населени места от 

селски тип

Проект "Активно 

приобщаване"
Община "Тунджа" 36 835 лв.

Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

Детски градини и 

училища

Мярка 2.2: Осигуряване на подкрепа за 

личностно развитие чрез въвеждане на нови 

интегрирани образователни и социални 

услуги за детето и семейството с ресурса на 

европейското и друго външно финансиране 

и на държавния бюджет

Осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие 
Община "Тунджа" 50 000 лв.

Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

Отдел 

"Образование-

ПП", учебни и 

детски заведения, 

ЦПЛР - ОЦИИД 

Кабиле

Мярка 2.3: Осигуряване на устойчива мрежа 

от образователни институции за ранна 

детска грижа и предучилищна подготовка с 

гарантиран достъп за всички деца и 

семейства на територията на общината

Съхраняване и развиване 

на мрежата от учебни и 

детски заведения

Община "Тунджа"
Не е необходим 

финансов ресурс
Неприложимо 2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.4: Гарантиране на равен достъп до 

безплатна детска грижа и предучилищна 

подготовка за всички деца на територията на 

общината

Осигуряване на безплатно 

хранене в общинските 

детски градини и училища

Община "Тунджа" 192 881 лв.

Републикански 

бюджет

Общински 

бюджет 

2021 г.

Общински 

училища с ППГ, 

ДГ, Община 

"Тунджа" отдел 

"Образование-ПП"

Приоритет 1: Повишаване 

на жизнения стандарт и 

качеството на живот чрез 

оптимизиране на спектъра, 

обхвата, интегрираността и 

интегритета на социалните 

и здравни услуги

Приоритет 2: Гарантиране 

на равен достъп до детска 

грижа, предучилищна 

подготовка, образование и 

професионално обучение; 

развитие и модернизация 

на общинската 

образователна 

инфраструктура и 

съпътстващите я дейности



Мярка 2.5: Обезпечаване на равен достъп 

до целодневна организация на 

образователния процес и безплатно обедно 

хранене за всички ученици от общинската 

образователна инфраструктура

Осигуряване на равен 

достъп до целодневна 

организация на 

образователния процес и 

безплатно обедно хранене 

за всички ученици от 

общинската образователна 

инфраструктура

Община "Тунджа" 8 055 лв.

Републикански 

бюджет - ЕРС за 

целодневна 

организация

2021 г.
Община "Тунджа" 

и училища

Мярка 2.6: Осигуряване на безопасен и 

сигурен транспорт за децата и учениците от 

общинската образователна инфраструктура

Осигуряване на безопасен 

и сигурен транспорт за 

децата и учениците от 

общинската образователна 

инфраструктура

Община "Тунджа" 11 857 лв.

Целеви средства 

от Републикански 

бюджет

2021 г.

Община "Тунджа", 

детски градини и 

училища

Мярка 2.7: Развитие на общинската 

образователна  инфраструктура с 

въвеждане на нови гъвкави форми за 

професионално образование и обучение

Развитие на общинската 

образователна  

инфраструктура с 

въвеждане на нови гъвкави 

форми за професионално 

образование и обучение

Община "Тунджа" 0 лв.

Републикански 

бюджет - ЕРС, 

СУ и ОбУ

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.8: Изграждане на Център за 

иновации и детско развитие с ресурсите на 

европейското финансиране

Развиване на дейността на 

Център за иновации и 

детско развитие

Община "Тунджа" 57 836 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.

Община "Тунджа" 

и ЦПЛР - ОЦИИД 

Кабиле

Мярка 2.9: Разработване на програми за 

личностно развитие и подпомагане на 

дейността на Център за подкрепа на 

личностното развитие – Общински център за 

изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, 

с. Кабиле, община „Тунджа“

Разработване на програми 

за личностно развитие и 

подпомагане на дейността 

на Център за подкрепа на 

личностното развитие – 

Общински център за 

изкуство и извънучилищна 

дейност „Тунджа“, с. 

Кабиле, община „Тунджа“

Община "Тунджа" 57 077 лв.

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.

Община "Тунджа" 

и ЦПЛР - ОЦИИД 

Кабиле

Мярка 2.10: Въвеждане на нови форми на 

извънкласни, извънучилищни  дейности и 

взаимодействие с родителите чрез 

ресурсите на европейското финансиране и 

от други източници

Провеждане на нови форми 

на извънкласни дейности
Община "Тунджа" 53 497 лв.

Републикански 

бюджет
2021 г.

Община "Тунджа" 

и училища

Приоритет 2: Гарантиране 

на равен достъп до детска 

грижа, предучилищна 

подготовка, образование и 

професионално обучение; 

развитие и модернизация 

на общинската 

образователна 

инфраструктура и 

съпътстващите я дейности



Мярка 2.11: Осигуряване на интерактивна 

интериорна и екстериорна образователна 

среда с ресурсите на европейското и други 

форми на външно финансиране

Осигуряване на 

интерактивна интериорна и 

екстериорна образователна 

среда с ресурсите на 

европейското и други 

форми на външно 

финансиране

Община "Тунджа" 77 372 лв.

Общински 

бюджет

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.

Община "Тунджа", 

детски градини и 

училища, ЦПЛР - 

ОЦИИД Кабиле

Мярка 2.12: Реализиране на  образователни 

проекти с европейско и други форми на 

външно финансиране с цел развитие на 

общинската образователна инфраструктура

Реализиране на 

образователни проекти
Община "Тунджа" 240 432 лв.

Средства от ЕС

Други източници
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.13: Подпомагане и подкрепа на 

учебните и детски заведения при 

подготовката и изпълнението на 

образователни проекти с европейско и други 

форми на външно финансиране

Съдействие за при 

разработването и 

реализацията на 

образователни проекти

Община "Тунджа"
Не е необходим 

финансов ресурс

Средства от ЕС

Други източници
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.14: Въвеждане на нови форуми и 

форми за изява и развитие на таланта и 

възможностите на децата и учениците

Дейности, включени в 

Единен културен календар 

на Община "Тунджа"

Община "Тунджа" 5 000 лв.

Общински 

бюджет

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.15: Утвърждаване  на 

образователната медиация и други форми 

на общностна работа в полза на развитието 

на училищните общности и с цел превенция 

на ранното напускане на образователната 

система

Утвърждаване  на 

образователната медиация 

и други форми на 

общностна работа в полза 

на развитието на 

училищните общности и с 

цел превенция на ранното 

напускане на 

образователната система

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

Бюджети на 

училища

Други източници

2021 г.
Община "Тунджа" 

и училища

Мярка 3.1: Подобряване на условията за 

спорт и отдих в населените места чрез 

формулиране и реализиране на нови 

спортни дейност и инвестиции в средата на 

живот

Организиране на нови 

спортни прояви - турнир по 

конен спорт, състезания по 

мотоциклетизъм, пейнтбол 

игри, бокс, борба и др.

Община "Тунджа" 27 076 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 3.2: Подпомагане на дейността на 

спортните клубове с цел развитие на 

възможностите за масов спорт и високо 

спортно майсторство

Подпомагане на дейността 

на спортните клубове
Община "Тунджа" 50 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Община "Тунджа", 

спортни клубове

Мярка 3.3: Реализиране на общински 

ученически спортен календар и други 

общински ученически спортни прояви

Реализиране на общински 

ученически спортен 

календар и други общински 

ученически спортни прояви

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Община "Тунджа" 

и училища

Приоритет 2: Гарантиране 

на равен достъп до детска 

грижа, предучилищна 

подготовка, образование и 

професионално обучение; 

развитие и модернизация 

на общинската 

образователна 

инфраструктура и 

съпътстващите я дейности

Приоритет 3: Инвестиции 

в култура, туризъм, спорт и 

общностни дейности за 

хармоничното и 

балансирано развитие на 

територията



Мярка 3.4: Подпомагане на развитието на 

художествената самодейност чрез 

взаимодействие и сътрудничество с 

народните читалища

Подпомагане на развитието 

на художествената 

самодейност чрез 

взаимодействие и 

сътрудничество с 

народните читалища

Община "Тунджа" 65 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.

Община "Тунджа" 

и народни 

читалища

Мярка 3.5: Развиване на Културния 

календар на община „Тунджа“, като 

възможност за активен обществен живот, за 

културен и фестивален туризъм

Развиване на Културния 

календар на Община 

„Тунджа“, като възможност 

за активен обществен 

живот, за културен и 

фестивален туризъм

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

54 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 3.6: Развитие на младежката 

активност и утвърждаване на 

доброволчеството чрез партньорство с 

младежкия неправителствен сектор и БЧК

Развитие на младежката 

активност и утвърждаване 

на доброволчеството

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 3.7: Подкрепа и реализиране на 

кампании и инициативи, насърчаващи 

участието на младите хора в местното 

самоуправление и в процеса на вземане на 

решения

Подкрепа и реализиране на 

кампании и инициативи, 

насърчаващи участието на 

младите хора в местното 

самоуправление и в 

процеса на вземане на 

решения

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 3.8: Провеждане на кампании и 

инициативи за набиране на средства в 

подкрепа и стимулиране на деца, ученици и 

студенти в неравностойно положение и/или 

с високи постижения в образованието, 

изкуството, спорта

Провеждане на кампании и 

инициативи за набиране на 

средства в подкрепа и 

стимулиране на деца, 

ученици и студенти в 

неравностойно положение 

и/или с високи постижения 

в образованието, 

изкуството, спорта

Община "Тунджа" 6 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 3: Инвестиции 

в култура, туризъм, спорт и 

общностни дейности за 

хармоничното и 

балансирано развитие на 

територията



Мярка 3.9: Насърчаване на млади хора с 

постижения в образованието, културата и 

спорта със средства от благотворителност и 

от други източници

Насърчаване на млади 

хора с постижения в 

образованието, културата и 

спорта със средства от 

благотворителност и от 

други източници

Община "Тунджа" 21 960 лв.

Средства от 

Благотворителни 

инициативи

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 3.10: Утвърждаване на фолклорен 

ансамбъл „Тунджа“ като носител на 

националното фолклорно богатство и 

съхранените местни традиции

Утвърждаване на 

фолклорен ансамбъл 

„Тунджа“ като носител на 

националното фолклорно 

богатство и съхранените 

местни традиции

Община "Тунджа" 372 441 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.

Община "Тунджа", 

Фолклорен 

ансамбъл 

"Тунджа"

Мярка 3.11: Подпомагане на дейността на 

народните читалища и утвърждаване на 

ролята им на общностни центрове

Подпомагане на дейността 

на народните читалища и 

утвърждаване на ролята им 

на общностни центрове

Община "Тунджа" 108 156 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Община "Тунджа", 

народни читалища

Мярка 3.12: Осигуряване на подкрепа за 

клубовете на пенсионера и утвърждаването 

им като социализираща и приобщаваща 

среда

Осигуряване на подкрепа 

за клубовете на пенсионера 

и утвърждаването им като 

социализираща и 

приобщаваща среда

Община "Тунджа" 50 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 3.13: Популяризиране на местните 

традиции и богатото фолклорно наследство 

чрез осигуряване на възможности за изява 

на самодейните формации в регионални, 

национални и международни фестивали и 

други прояви

Популяризиране на 

местните традиции и 

богатото фолклорно 

наследство чрез 

осигуряване на 

възможности за изява на 

самодейните формации в 

регионални, национални и 

международни фестивали и 

други прояви

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

5 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.

Община "Тунджа", 

ФА "Тунджа", 

народни 

читалища, 

самодейни 

колективи

Мярка 3.14: Реализиране на общинска 

платформа за общностни инициативи с 

широко гражданско участие

Кампании "С Тунджа в 

сърцето", "Тунджа може" и 

др.

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 3: Инвестиции 

в култура, туризъм, спорт и 

общностни дейности за 

хармоничното и 

балансирано развитие на 

територията



Мярка 3.15: Разработване и реализация на 

Стратегия за опазване на културното 

наследство в контекста на Закона за 

културното наследство, възможностите на 

новия програмен период, местните 

потребности и дадености

Разработване и реализация 

на Стратегия за опазване 

на културното наследство в 

контекста на Закона за 

културното наследство

Община "Тунджа"
Не е необходим 

финансов ресурс
Неприложимо 2021 г. Община "Тунджа"

Разработване на актуална 

Програма за развитие на 

туризма

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

Не е необходим 

финансов ресурс
Неприложимо 2021 г. Община "Тунджа"

Постоянна актуализация на 

информацията за туризма в 

сайта на общината -

предоставяне на 

информация за 

туристическите обекти, 

маршрути, пакети и всички 

новости, свързани с 

туризма.

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

Не е необходим 

финансов ресурс
Неприложимо 2021 г. Община "Тунджа"

Провеждане на кампании 

за поддържане и опазване 

чистотата на всички 

туристически обекти  и 

туристически пътеки и 

маршрути на територията 

на общината.

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 3: Инвестиции 

в култура, туризъм, спорт и 

общностни дейности за 

хармоничното и 

балансирано развитие на 

територията

Мярка 3.16: Разработване и реализация на 

актуална Програма за развитие на туризма, 

обвързана с целите, приоритетите и 

възможностите на новия програмен период 

на Европейския съюз, с местните 

характеристики и даденостите на 

територията



Разработване и 

реализиране на проекти, 

подпомагащи устойчивото 

развитие на туризма на 

територията на община 

„Тунджа”.

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г. Община "Тунджа"

Мониторинг за 

изпълнението на 

Програмата за развитие на 

туризма в община „Тунджа” 

за отчитане на тенденциите 

на база получени данни.

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

Не е необходим 

финансов ресурс
Неприложимо 2021 г. Община "Тунджа"

Провеждане на рекламна 

кампания в специализирани 

български и чуждестранни 

медии. 

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 3: Инвестиции 

в култура, туризъм, спорт и 

общностни дейности за 

хармоничното и 

балансирано развитие на 

територията

Мярка 3.16: Разработване и реализация на 

актуална Програма за развитие на туризма, 

обвързана с целите, приоритетите и 

възможностите на новия програмен период 

на Европейския съюз, с местните 

характеристики и даденостите на 

територията



Проучване и 

предварително 

запознаване със значимите 

събития, провеждани на 

територията на страната в 

сферата на туризма, с цел 

подготовка и участие за 

представяне на общината, 

като уникална туристическа 

дестинация.

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

Не е необходим 

финансов ресурс
Неприложимо 2021 г. Община "Тунджа"

Участие в национални 

туристически борси и 

изложения и 

популяризиране на 

създадени туристически 

пакети и маршрути.

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Актуализиране и 

изработване на нови 

рекламни материали - 

справочници, 

пътеводители, брошури, 

проспекти, указатели и др.

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 3: Инвестиции 

в култура, туризъм, спорт и 

общностни дейности за 

хармоничното и 

балансирано развитие на 

територията

Мярка 3.16: Разработване и реализация на 

актуална Програма за развитие на туризма, 

обвързана с целите, приоритетите и 

възможностите на новия програмен период 

на Европейския съюз, с местните 

характеристики и даденостите на 

територията



Мярка 1.1: Изграждане, реконструкция и 

ремонт на пътища, улици, тротоари, алеи, 

зелени площи, паркови зони и други 

елементи от техническата инфраструктура

Основен 

ремонт/рехабилитация на 

ул. „Търговска“ от О.Т.9 до 

О.Т.130 с. Бояджик,  

Община „Тунджа“; Основен 

ремонт/рехабилитация на 

ул. „Георги Дражев“ от 

О.Т.22 до О.Т.133 с. 

Веселиново, Община 

„Тунджа“; Изграждане на 

ул. „Васил Левски“ от 

О.Т.190 до О.Т.532 с. Роза, 

Община „Тунджа“    

строителство, ; Основен 

ремонт на тротоари по ул. 

"Хр. Ботев" от О.Т. 28 до 

О.Т. 121 по ПУП на с. 

Веселиново;  Основен 

ремонт на ограда и тротоар 

пред общинска сграда, 

находяща се в УПИ III,  кв. 

30 по ПУП на с. Калчево; 

Благоустрояване на УПИ І, 

кв.36 по ПУП на с.Безмер; 

Основен ремонт на 

ул."Ю.Гагарин" от о.т.143 

до о.т.196, с. Ханово; 

Община "Тунджа" 1 834 852 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 1.2: Подобряване организация на 

движението по общинската пътна мрежа 

през населените места

Повдигната пешеходна 

пътека с. Кабиле
Община "Тунджа" 6 996 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 1.3: Реконструкция и/или разширение 

на водопроводни мрежи в населените места

Основен ремонт на 

водопроводна мрежа по ул. 

"Ю. Гагарин" от о.т. 143 до 

о.т. 196, с. Ханово.

Община "Тунджа" 72 690 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

Хармонична и балансирано развита територия с подобрена инфраструктура и съхранена околна среда

Приоритет 1: Развитие на 

техническата 

инфраструктура 



Мярка 1.4: Строителство и/или довършване 

изграждането на канализационни системи в 

населените места

Реализиране на следващи 

етапи в селата Веселиново, 

Роза, Кукорево;

Поддръжка на въведени в 

експлоатация етапи от 

канализационни системи и 

ПСОВ.

Община "Тунджа" 0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 1.5: Извършване на превантивни 

дейности за предпазване от наводненията и 

други стихийни бедствия

Подобрявяне 

проводимостта на 

отводнителни съоръжения 

за защита от вредното 

въздействие на водите;

Отводняване на ул. 

"Поморие" и ул."Трети 

март", с.Завой - І етап.

Община "Тунджа" 139 778 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 1.6: Поетапно реализиране на мерки 

за подобряване на  енергийната 

ефективност на уличното осветление в 

населените места на общината

Поетапно въвеждане на 

енергийно-ефективни 

системи за външно 

осветление в населените 

места

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 1.7: Разширение на газопреносната 

мрежа на територията на Община „Тунджа“ - 

газификация на сгради – общинска 

собственост

Газифиция на ЦДГ, 

с.Кабиле 
Община "Тунджа" 46 274 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 2.1: Реализиране на дейности и 

мерки за подобряване на състоянието на 

образователната инфраструктура – основни 

и текущи ремонти на сградния фонд на 

учебни и детски заведения, благоустрояване 

на открити пространства и зони с 

принадлежност към учебни и детски 

заведения,центрове за подкрепа на 

личностното развитие и др.

                                                                                                                                                                                                                   

Основен ремонт и 

отоплителна инсталация на 

Основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. 

Бояджик                                                                                     

Основен ремонт сграда на 

ЦДГ, находяща се в  УПИ V, 

кв. 22 по ПУП на с. Чарган                                                                                                                                                         

Ограда по западната 

регулационна линия на 

УПИ XI, кв.20 по ПУП на с. 

Кукорево /уч. двор/

Община "Тунджа" 99 233 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 2.2: Реализиране на дейности и 

мерки за подобряване на състоянието на 

здравната инфраструктура – здравни 

кабинети в образователни институции, 

центрове за спешна медицинска помощ, 

здравни служби, стоматологични практики и 

Поддръжка на здравни 

служби
Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Приоритет 2: Развитие на 

инфраструктурата и 

подобряване на 

състоянието на сградния 

фонд с обществено и 

общностно 

предназначение

Приоритет 1: Развитие на 

техническата 

инфраструктура 



Мярка 2.3: Реализиране на дейности и 

мерки за подобряването на състоянието на 

културната и друга обществена и общностна 

инфраструктура – сгради на народните 

читалищата, клубовете и другите общински 

сгради с обществено и общностно 

предназначение, подобряване на 

състоянието на открити пространства за 

провеждане на културни и други обществени 

и общностни инициативи

Ремонт на сградата на НЧ 

"Просвета 1920", находяща 

се в УПИ ХVІ, кв.34 по ПУП 

на с.Маломир;

Текуща поддръжка на 4 бр. 

читалищни сгради

Община "Тунджа" 95 882 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 2.4: Реализиране на дейности и 

мерки за подобряване на облика и на 

състоянието на спортните терени и бази, 

както и изграждане на нови

Поддръжка спортни 

комплекси в селата 

Бояджик, Генерал Инзово, 

Кабиле

Община "Тунджа" 60 516 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 2.5: Реализиране на мерки и 

дейности, насочени към подобряване 

състоянието и на материално-техническата 

база на кметства, кметски наместничества и 

други сгради с административни функции

Ремонт сградата на 

кметство, с. Скалица;

Ремонт сградата на 

кметство, с. Кабиле;

Ремонт сградата на 

кметство, с. Челник.

Община "Тунджа" 198 166 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 2.6: Изграждане и поддържане на 

дейността на туристически и други 

посетителски центрове

Изграждане на 

посетителски център – 

приложен учебен център за 

развитие и съхранение на 

местни традиции, обичаи и 

занаяти в с. Генерал 

Инзово

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.
Средства от ЕС

Други източници
2021 г.

Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 3.1: Подобряване на качеството и 

капацитета на инфраструктурата за 

управление на отпадъците, в т.ч. 

проектиране и изграждане

Проектиране и изграждане 

на клетка 2 от 

Регионалната система за 

управление на отпадъците 

и довеждаща 

инфраструктура

Община "Тунджа" 213 217 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 3.2: Подобряване на качеството, 

организацията и управлението на 

дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване

Усъвършенстване и 

разширяване на системата 

за разделно събиране на 

отпадъците

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Приоритет 2: Развитие на 

инфраструктурата и 

подобряване на 

състоянието на сградния 

фонд с обществено и 

общностно 

предназначение

Приоритет 3: Опазване и 

съхраняване на околната 

среда за хармонично и 

балансирано развитие на 

територията



Мярка 3.3: Подобряване на състоянието на 

местообитанията на редки и застрашени 

видове, провеждане на дейности и 

инициативи за съхраняване и обогатяване 

на биологичното богатство и многообразие 

на територията, вкл. залесителни и други 

акции и кампании

Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове в 

Мрежата НАТУРА 2000 

чрез подхода ВОМР на 

територията на МИГ 

Тунджа, реализиране на 

образователни дейности 

съвместно с ученици от 

училищата на територията 

на общината

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

400 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 3.4: Реализиране на образователни, 

обществени и общностни кампании за 

популяризиране на биологичния потенциал и 

за опазване на природното богатство на 

територията на община „Тунджа“

Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове в 

Мрежата НАТУРА 2000 

чрез подхода ВОМР на 

територията на МИГ 

Тунджа, реализиране на 

образователни дейности 

съвместно с ученици от 

училищата на територията 

на общината

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 3.5: Реализиране на образователни, 

обществени и общностни кампании за 

повишаване на културата и на обществения 

ангажимент към отговорното управление на 

отпадъците на територията на община 

„Тунджа“ и чистотата на населените места

Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове в 

Мрежата НАТУРА 2000 

чрез подхода ВОМР на 

територията на МИГ 

Тунджа, реализиране на 

образователни дейности 

съвместно с ученици от 

училищата на територията 

на общината

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021
Дирекция "ТУСЕ"

Община "Тунджа"

Мярка 3.6: Подобряване на състоянието на 

общинския горски фонд, поддържане на 

екосистемите, социалните и икономически 

функции на общинските гори

Поддържане на общинския 

горски фонд съгласно 

лесоустройствените 

планове на Общината

Община "Тунджа" 0 лв.
Общински 

бюджет
2021 Звено ДДСГС

Приоритет 3: Опазване и 

съхраняване на околната 

среда за хармонично и 

балансирано развитие на 

територията



Мярка 3.7: Опазване на горите от пожари, 

изграждане на противопожарна 

инфраструктура

Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове в 

Мрежата НАТУРА 2000 

чрез подхода ВОМР на 

територията на МИГ 

Тунджа, превантивни 

дейности за намаляване 

опасността от горски 

пожари

Зона с потенциал 

за развитие на 

туризъм, с богато 

културно-

историческо 

населдство и 

специфични 

природни 

характеристики и 

др. населени 

места от община 

"Тунджа"

0 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г. Звено ДДСГС

Мярка 1.1: Усъвършенстване, подобряване 

на качеството и разширяване обхвата на 

предоставяните електронни услуги от 

общината

Осигуряване на възможност 

на гражданите и 

организациите да 

извършват по електронен 

път правозначими действия 

(разплащания, 

предоставяне на данни) по 

реда за предоставяне на 

електронни 

административни усулги.

Община "Тунджа"

Не се изисква 

планиране на 

средства

Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.2: Регистрация на населените 

места на територията на общината, като 

административен орган в системата 

„Сигурно електронно връчване”

Чрез системата "Сигурно 

елетронно връчване се 

постига:

- удостоверяване на време 

на изпращане на документи 

и съобщения от изпращача;

- удостоверяване на време 

на получаване на 

документи и съобщения от 

получателя;

- сигурност и защитеност на 

комуникацията;

- доказателствена тежест 

на комуникацията;

- гаранция за автентичност 

на обменените документи.

Община "Тунджа"

Не се изисква 

планиране на 

средства

Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 3: Опазване и 

съхраняване на околната 

среда за хармонично и 

балансирано развитие на 

територията

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4

Местна идентичност и териториално сътрудничество в услуга на хората

Приоритет 1: Достъпни 

услуги, сигурност, 

изграждане на 

партньорства за 

хармонично и балансирано 

развитие на територията и 

на общностите



Мярка 1.3: Предоставяне на електронни 

услуги от ниво 3 и ниво 4 от кметовете и 

кметските наместници на територията на 

общината

Електронните 

административни услуги, 

разработени от ДАЕУ ще 

повишат бързината и 

ефективността на 

административните усулги 

предоставяни от 

администрацияна на 

населените места от 

общината. 

Община "Тунджа"

Не се изисква 

планиране на 

средства

Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.4: Предоставяне на достъп на 

кметове и кметски наместници в системата 

„RеgiX”- среда за междурегистров обмен на 

информация между институциите

Чрез системата "RegiX" се 

предоставя възможност на 

кметовете и кметските 

наместници да получават 

информация за данни, 

съхранявани в регистри на 

първични администратори.

Община "Тунджа"

Не се изисква 

планиране на 

средства

Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.5: Осигуряване на техническата 

обезпеченост на администрацията в 

населените места с подходяща компютърна, 

размножителна и друга необходима техника 

за качествени услуги на гражданите и 

бизнеса

Повишаване ефективността 

в дейностите на кметовете 

и кметските наместници, 

чрез ползване на 

подходяща компютърна и 

размножителна техника.

Община "Тунджа" 7 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.6: Повишаване на капацитета, 

компетенциите и квалификацията на 

служителите от общинската администрация, 

общинските съветници, кметове и кметски 

наместници, чрез включване в различни 

форми на обучение

Търсене на подходящи 

форми за обучение 

(уебинари, онлайн 

дискусии, вътрешни 

обучения), с цел повече 

служители, кметове и 

кметски наместници, 

общински съветници и 

служители в кмествата, да 

се запознават с новите 

изисквания и промени в 

нормативните докученти, 

отнасящи се до тяхната 

дейност.

Община "Тунджа" 10 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.7: Разширяване обхвата и 

поддържане на системата за 

видеонаблюдение в населените места, 

монтиране на системи за известяване на 

възникващи рискови събития

Чрез разширяване обхвата 

и поддържане на системата 

за видеонаблюдение в 

населените места и 

монтиране на системи за 

известяване на възникващи 

рискови събития да се 

оптимизира дейността на 

органите опазващи реда и 

живота на хората във 

всички населени места на 

общината.

Община "Тунджа" 45 000 лв.

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г. Община "Тунджа"

Приоритет 1: Достъпни 

услуги, сигурност, 

изграждане на 

партньорства за 

хармонично и балансирано 

развитие на територията и 

на общностите



Мярка 1.8: Поддържане на зоните за 

свободен достъп до интернет в населените 

места на общината и изграждане на нови

Зоните за свободен достъп 

до интернет допринасят да 

повишаване 

удовлетвореността на 

жителите на населените 

места от общината за 

пълноценна комуникация в 

социалните мрежи.

Община "Тунджа" 0 лв.
Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.9: Подобряване и усъвършенстване 

на средата за сигурност по защита на 

обработваните лични данни

Прилагането на правилата 

да сигурност по защита на 

личните данни допринася 

за повишаване авторитета 

и отговорността на 

общината, като 

административен орган.

Община "Тунджа"

Не се изисква 

планиране на 

средства

Общински 

бюджет

Средства от ЕС

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 1.10: Сертифициране по стандарт за 

информационна сигурност ISO 27001

Получаване на сертификат 

по стандарт за 

информационна сигурност 

ISO 27001

Община "Тунджа" 0 лв.
Общински 

бюджет
2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.1: Разработване и внедряване на 

марка „Тунджа“ за сертифициране на местни 

продукти и услуги с гарантиран 

териториален произход и качество

Създаване и утвърждаване 

на марка "Тунджа".
Община "Тунджа" 0 лв. Други източници 2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 2.2: Осигуряване на среда за 

предлагане, популяризиране и 

утвърждаване на местни стоки и услуги от 

територията на община „Тунджа“

Обособяване на малки 

местни тържища в 2 

населени места на община 

"Тунджа".

Община "Тунджа" 0 лв. Други източници 2021 г.

Община "Тунджа"

Представители на 

бизнеса

Мярка 2.3: Формулиране и реализация на 

иновативни интерактивни инициативи за 

утвърждаване и популяризиране на 

местната идентичност като ресурс и 

средство за развитие на територията и на 

общностите

Реализиране на 

иновативни интерактивни 

инициативи за 

утвърждаване и 

популяризиране местната 

идентичност - организиране 

на пленери и др. 

инициативи.

Община "Тунджа" 0 лв. Други източници 2021 г.

Община "Тунджа"

Народни 

читалища

Приоритет 1: Достъпни 

услуги, сигурност, 

изграждане на 

партньорства за 

хармонично и балансирано 

развитие на територията и 

на общностите

Приоритет 2: 

Утвърждаване, 

популяризиране и развитие 

на местната идентичност в 

подкрепа на развитието на 

територията и на местните 

общности



Мярка 2.4: Разработване и изпълнение на 

маркетингова стратегия за развитие на 

територията

Разработване и 

изпълнение на 

маркетингова стратегия за 

развитие на територията

Община "Тунджа" 0 лв.

Общински 

бюджет

Други източници

2021 г. Община "Тунджа"

Мярка 3.1: Реализиране на съвместни 

проекти и инициативи за промотиране на 

местната идентичност като основа за 

ревитализация на населените места в 

общината и региона в партньорство с други 

общини

Реализиране на проекти за 

промотиране на местната 

идентичност.

Община "Тунджа" 0 лв. Други източници 2021 г.

Община "Тунджа"

Народни 

читалища

Развиване на 

междуобщинското и 

териториалното 

сътрудничество в сферата 

на икономиката, културата, 

туризма и услугите в полза 

на местните общности.

Община "Тунджа" 0 лв. Други източници 2021 г.

Община "Тунджа"

Други общини и 

партньори

Реализиране на интегриран 

териториален проект за 

развитие и маркетизиране 

на Национален 

археологически резерват 

"Тракийски и античен град 

Кабиле

Община "Тунджа"

Община Сливен

Община Ямбол

0 лв.

Общински 

бюджет

Републикански 

бюджет

Средства от ЕС

Други източници

2021 г.

Община "Тунджа"

Други общини и 

партньори

Мярка 3.3: Развиване на международното и 

трансгранично сътрудничество, сближаване 

и обмен на опит и добри практики в сферата 

на икономиката, образованието, културата, 

туризма и услугите

Развиване на 

международното и 

трансгранично 

сътрудничество, 

сближаване и обмен на 

опит и добри практики в 

сферата на икономиката, 

образованието, културата, 

туризма и услугите.

Община "Тунджа" 0 лв. Други източници 2021 г.

Община "Тунджа"

Други общини и 

партньори

* 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

Приоритет 2: 

Утвърждаване, 

популяризиране и развитие 

на местната идентичност в 

подкрепа на развитието на 

територията и на местните 

общности

Приоритет 3: Развитие на 

териториалното 

сътрудничество и 

сближаване в подкрепа на 

местните общности

Мярка 3.2: Развиване на междуобщинското 

и териториалното сътрудничество в сферата 

на икономиката, културата, туризма и 

услугите в полза на местните общности







/хил. лв./

Период 

2021 - 2027

Приоритет 1

Оползотворяване на местния 

потенциал за икономическо 

развитие и иновации на 

основата на териториалните 

дадености, природните 

ресурси, демографски 

характеристики и специфики

70 000 лв. 100% 0 лв. 0% 0 лв. 0% 0 лв. 0% 70 000 лв. 100% 0 лв. 0%

Приоритет 2

Осигуряване на адекватна 

бизнес среда за конкурентно 

предприемачество и 

възможности за 

икономическо развитие

36 000 лв. 12% 0 лв. 0% 264 000 лв. 88% 0 лв. 0% 300 000 лв. 100% 12 515 985 лв 100%

Приоритет 1

Повишаване на жизнения 

стандарт и качеството на 

живот чрез оптимизиране на 

спектъра, обхвата, 

интегрираността и 

интегритета на социалните и 

здравни услуги

1 315 000 лв. 5% 7 890 000 лв. 30% 14 465 000 лв. 55% 2 630 000 лв. 10% 26 300 000 лв. 100% 3 973 710 лв. 15.11%

ОБЩО в 

отн. дял 

(%)

ОБЩО в лв. 

за 2021

Отн. дял 

(%)

ОБЩО 

в отн. 

дял (%)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Устойчив икономически и приобщаващ растеж и иновации в развитието на територията. Разумно управление на собствеността

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Социално-ангажирани, интегрирани политики, жизнен стандарт и качество на живот

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПИРО НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приложение № 2

Други 

източници

Отн. дял 

(%)
ОБЩО в лв.

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет

Отн. дял 

(%)

Републикански 

бюджет

Отн. дял 

(%)
Средства от ЕС



Приоритет 2

Гарантиране на равен достъп 

до детска грижа, 

предучилищна подготовка, 

образование и 

професионално обучение; 

развитие и модернизация на 

общинската образователна 

инфраструктура и 

съпътстващите я дейности

1 626 700 лв. 10% 9 760 200 лв. 60% 3 253 400 лв. 20% 1 626 700 лв. 10% 16 267 000 лв. 100% 790 842 лв. 4.86%

Приоритет 3

Инвестиции в култура, 

туризъм, спорт и общностни 

дейности за хармоничното и 

балансирано развитие на 

територията

381 600 лв. 8% 2 385 000 лв. 50% 1 908 000 лв. 40% 95 400 лв. 2% 4 770 000 лв. 100% 759 633 лв. 16.00%

Приоритет 1

Развитие на техническата 

инфраструктура 

1 073 050 лв. 5% 5 579 860 лв. 26% 14 593 480 лв. 68% 214 610 лв. 1% 21 461 000 лв. 100% 2 100 590 лв. 9.8%

Приоритет 2

Развитие на 

инфраструктурата и 

подобряване на състоянието 

на сградния фонд с 

обществено и общностно 

предназначение

844 920 лв. 12% 3 238 860 лв. 46% 2 745 990 лв. 39% 211 230 лв. 3% 7 041 000 лв. 100% 453 797 лв. 6.45%

Приоритет 3

Опазване и съхраняване на 

околната среда за 

хармонично и балансирано 

развитие на територията

860 000 лв. 15% 20 000 лв. 1% 1 810 000 лв. 30% 3 290 000 лв. 54% 6 077 000 лв. 100% 613 217 лв. 10.10%

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

Хармонична и балансирано развита територия с подобрена инфраструктура и съхранена околна среда



Приоритет 1

Достъпни услуги, сигурност, 

изграждане на партньорства 

за хармонично и балансирано 

развитие на територията и на 

общностите

92 000 лв. 20% 0 лв. 0% 368 000 лв. 80% 0 лв. 0% 460 000 лв. 100% 62 000 лв. 13.5%

Приоритет 2

Утвърждаване, 

популяризиране и развитие 

на местната идентичност в 

подкрепа на развитието на 

територията и на местните 

общности

5 400 лв. 10% 0 лв. 0% 0 лв. 0% 48 600 лв. 90% 54 000 лв. 100% 0 лв. 0%

Приоритет 3

Развитие на териториалното 

сътрудничество и 

сближаване в подкрепа на 

местните общности

705 800 лв. 10% 705 800 лв. 10% 5 646 400 лв. 80% 0 лв. 0% 7 058 000 лв. 100% 0 лв. 0%

8 116 540 лв. 89 858 000 лв.45 054 270 лв.ОБЩО 29 579 720 лв.7 010 470 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4

Местна идентичност и териториално сътрудничество в услуга на хората
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Приложение № 3 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА ПЕРИОДА 
2021-2027 г.  

 

 ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Приоритет, 
мярка Индикатор 

Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Целева 
стойност 

(2027 г.) 

Отчет 
2021 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА. 
РАЗУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Приоритет 1 Актуализирани и разработени кадастрални планове и 
карти 

бр. Общината Ежегодно 10 бр. 0 

Актувани общински имоти бр. Общината Ежегодно 1400 бр. 109 бр. 

Приоритет 2 Направени проучвания и оценки на инвестиционния 
потенциал на нови и съществуващи терени 

бр. Общината Ежегодно 10 бр. 4 бр. 

Подкрепени проекти и инициативи на СГО, предприятия 
и стопанства 

бр. Общината Ежегодно 30 бр. 42 бр. 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

СОЦИАЛНО-АНГАЖИРАНИ, ИНТЕГРИРАНИ ПОЛИТИКИ, ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

Приоритет 1 Предлагани социални и здравни услуги от общината бр. Общината Ежегодно 12 бр. 13 бр. 

 

Създадена и внедрена интегрирана електронна 
система за достъп и управление на социалните услуги в 
общината 

бр. Общината Ежегодно 1 бр. 0 

Внедрена система за мониторинг и контрол на 
ефективността и ефикасността на предлаганите услуги 

бр. Общината Ежегодно 1 бр. 0 

Реализирани проекти в сферата на социалните и 
здравните дейности 

бр. Общината Ежегодно 7 бр. 12 бр. 
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Приоритет 2 Предлагани образователни услуги бр. Общината Ежегодно 5 бр. 10 бр. 

Реализирани центрове и програми за личностно 
развитие 

бр. Общината Ежегодно 2 бр. 2 бр. 

Реализирани образователни проекти бр. Общината Ежегодно 5 бр. 15 бр. 

Приоритет 3 

 

 

Подпомогнати спортни клубове бр. Общината Ежегодно 15 бр. 12 бр. 

Реализирани събития за културен и фестивален 
туризъм 

бр. Общината Ежегодно 15 бр. 16 бр. 

Подкрепени млади хора с постижения в образованието, 
културата и спорта 

бр. Общината Ежегодно 100 бр. 90 бр. 

Подкрепени самодейни формации в  регионални, 
национални и международни фестивали и други прояви 

бр. Общината Ежегодно 30 бр. 28 бр. 

Разработена Стратегия за опазване на културното 
наследство 

бр. Общината Ежегодно 1 бр. 0 

Разработена Програма за развитие на туризма бр. Общината Ежегодно 1 бр. 1 бр. 

Реализирани проекти в сферата на туризма бр. Общината Ежегодно 2 бр. 0  

Участие в национални туристически борси и изложения 
и популяризиране на създадени туристически пакети и 
маршрути. 

бр. Общината Ежегодно 2 бр. 0 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

ХАРМОНИЧНА И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТА ТЕРИТОРИЯ С ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЕНА ОКОЛНА 
СРЕДА 

Приоритет 1 

 

Изградени, реконструирани или ремонтирани общински 
пътища 

км Общината Ежегодно 15 км 1,33 км 

Изградени, реконструирани или ремонтирани улици Км Общината Ежегодно 5 км 1,95 км 

Изградени, реконструирани или ремонтирани паркови 
зони 

бр. Общината Ежегодно 8 бр. 2 бр. 

Приоритет 2 Ремонтирани/изградени обекти на образователната 
инфраструктура 

бр. Общината Ежегодно 7 бр. 2 бр. 

Ремонтирани/изградени обекти на здравната 
инфраструктура 

бр. Общината Ежегодно 5 бр. 0 
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Ремонтирани/изградени обекти на социалната 
инфраструктура 

бр. Общината Ежегодно 4 бр. 1 бр. 

Ремонтирани/изградени обекти на културната 
инфраструктура 

бр. Общината Ежегодно 4 бр. 1 бр. 

Ремонтирани/изградени обекти на туристическата 
инфраструктура 

бр. Общината Ежегодно 2 бр. 0 

Ремонтирани/изградени обекти на спортната 
инфраструктура 

бр. Общината Ежегодно 3 бр. 0 

Кметства, кметски наместничества и други сгради с 
административни функции с подобрена материално-
техническа база 

бр. Общината Ежегодно 5 бр. 3 бр. 

Приоритет 3 Рехабилитирани/ 
изградени обекти на инфраструктурата за управление 
на отпадъците 

бр. Общината Ежегодно 1 бр. 1 бр. 

Реализирани проекти, дейности и инициативи в 
сферата на опазване на околната среда 

бр. Общината Ежегодно 3 бр. 3 бр. 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В УСЛУГА НА ХОРАТА 

Приоритет 1 Предоставяни електронни услуги бр. Общината Ежегодно 100 бр. 125 бр. 

Служители и длъжностни лица, преминали обучения за 
повишаване на капацитета, компетенциите и 
квалификацията 

бр. Общината Ежегодно 60 бр. 21 бр. 

Населени места с внедрена система за 
видеонаблюдение 

бр. Общината Ежегодно 44 бр. 44 бр. 

Зони за свободен достъп до интернет в населените 
места на общината 

бр. Общината Ежегодно 44 бр. 20 бр. 

Получен Сертификат по стандарт за информационна 
сигурност ISO 27001 

бр. Общината Ежегодно 1 бр. 0 

Приоритет 2 Разработена Маркетингова стратегия за развитие на 
територията 

бр. Общината Ежегодно 1 бр. 0 

Приоритет 3 Реализирани съвместни проекти и инициативи за 
промотиране на местната идентичност 

бр. Общината Ежегодно 4 бр. 0 
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 ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Стратегическа 
цел Индикатор 

Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойнос

т 

Целева 
стойност 

(2027 г.) 

Отчетна 
стойност 

2021 г. 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА. 
РАЗУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Индикатор 1 Приходи от общинска собственост лв. Общината Ежегодно 
1 390 825 

лв. 
+20% 1 878 593 

лв. 

Индикатор 2 
Наети лица по трудово или служебно 
правоотношение 

бр. НСИ Ежегодно 
3 743 
лица 

(2019 г.) 

+10% 
2 752 лица 

(2020 г.) 

Индикатор 3 Разходи за придобиване на ДМА хил. лв. НСИ Ежегодно 
32 387 
хил. лв. 
(2019 г.) 

+20% 31 935  
хил. лв.   
(2020 г.) 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

СОЦИАЛНО-АНГАЖИРАНИ, ИНТЕГРИРАНИ ПОЛИТИКИ, ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

Индикатор 1 
Разкрити нови места в нови социални и 
здравни услуги 

бр. Общината Ежегодно НП 
 

50 бр. 92 бр. 

Индикатор 2 Равнище на безработица % 

Агенция по 
заетостта към 

Министерството 
на труда и 

социалната 
политика 

Ежегодно 7,74% 

 
 
 

5% 
6,3% 

Индикатор 3 
Ученици, преждевременно напуснали 
училище 

% Община Тунджа Ежегодно 

Под 1 % 
от общия 

брой 
ученици 

Запазване 
на 

постигнатото 
ниво - под 1 
% от общия 

брой 
ученици 

Под 1 % от 
общия 
брой 

ученици 

Индикатор 4 Приходи от нощувки лв. НСИ Ежегодно 

178 029 
лв. 

(2018 г.) 
 

 
+20% 

За 2021 г. 
конфиденци
ални данни 

на 
основание 
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чл.25, ал.2 
от ЗС 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

ХАРМОНИЧНА И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТА ТЕРИТОРИЯ С ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЕНА ОКОЛНА 
СРЕДА 

Индикатор 1 Рехабилитирана общинска пътна мрежа км Община Тунджа Ежегодно НП 15 км 1,3 км 

Индикатор 2 
Рехабилитирана общинска улична мрежа и 
тротоари 

км Община Тунджа Ежегодно НП 
 

5 км 1,95 км 

Индикатор 3 Изградена/рехабилитирана ВиК мрежа км 
Община 

Тунджа, ВиК 
дружество 

Ежегодно НП 
 

20 км 16,281 км 

Индикатор 4 

Дял на населените места в Община 
"Тунджа" с въведени мерки за енергийна 
ефективност на уличното осветление 
спрямо общия брой населени места в 
общината 

% Община Тунджа Ежегодно НП 

 
 

20% 0 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В УСЛУГА НА ХОРАТА 

Индикатор 1 
Дял на предоставяните електронни услуги 
от администрацията спрямо общия брой 
административни услуги 

% Община Тунджа Ежегодно 43 
 

+20% 
125 бр.  
100 % 

Индикатор 2 

Създадена и утвърдена марка „Тунджа“ за 
сертифициране на местни продукти и 
услуги с гарантиран териториален произход 
и качество 

бр. Община Тунджа Ежегодно НП 

 

1 бр. 0 

Индикатор 3 
Реализирани проекти за междуобщинското, 
териториалното и трансгранично 
сътрудничество 

бр. Община Тунджа Ежегодно НП 
 

5 бр. 
0 

 


