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КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА е родена на 4 ноември 1967
г. Средното си образование завършва в СОУ
“П. Яворов” в Чирпан. Висшето си образование
завършва в Русенския университет “Ангел Кънчев”,
специалност инж. “Изчислителна техника”. През 2010
г. взема магистърска степен по специалността
“Счетоводство и контрол” в АУ Пловдив. Работила е
няколко години като възпитател в Дом за деца и
юноши в Чирпан. От 1996 г. работи в Дирекция “Соци-
ално подпомагане” в Чирпан като социален работник.
От 2007 до 2010 г. е директор на същата дирекция.
От ноември 2011 г. и до момента е кмет на община
Чирпан.
Омъжена, с един син.

 Г-жо Петкова, каква
е вашата равносметка на
изминалите две години и
половина от мандата ви,
и особено за последната,
която беше политически
доста напрегната? Как се
отрази всичко това на об-
щината, или хората тук
не се вълнуват чак толко-
ва от тези неща?

- Не, хората при нас не
се вълнуваха чак толко-
ва.При нас нещата бяха
спокойни, което ни позво-
ли да си вършим работата
както трябва.Нашите уси-
лия са насочени основно
към няколко неща.Първо,
реализация на всички
възможни проекти, по кои-
то работи общината - подо-
бряване на инфраструкту-
рата и работа в посока при-
вличане на инвеститори и
инвестиции в града и в об-
щината.

 В този смисъл какъв
е потенциалът ви за ус-
вояване средствата от
европейските фондове?
Колко проекта сте реали-
зирали, на какво разчита-
те в бъдеще и какво сте
постигнали досега?

- Искам да кажа, че ние
сме в края на един програ-
мен период и в началото на
нов - 2014-2020 г., и това е
причината, поради която
беше необходимо да до-
вършим това, което е започ-
нато от предишното ръко-
водство, т.е. проекти, които
вече са одобрени, за тях са
подписани договори, тряб-
ваше да бъдат реализира-
ни. Другото, което напра-
вихме, е да подготвим нови
проекти и да усвоим сред-
ства.По местна инициатив-
на група подготвихме 12
проекта, които входирах-
ме.За три от тях сме подпи-
сали договори с Държавен
фонд “Земеделие”. В момен-
та вървят открити процеду-
ри за избор на изпълнител,
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КМЕТЪТ КИЧКА ПЕТКОВА:

Работим в посока
привличане на инвестиции
В края на мандата искам да видя града ни по-подреден, по-чист, с по-добра
инфраструктура. Искам да виждам повече усмихнати хора, казва г-жа Петкова

Ако градовете
имаха глас, то Чир-
пан би звучал най-
лирично и затрогва-
що. Защото Чирпан
е родният град на
един от най-беле-
житите дейци в
българската лите-
ратура - Пейо Яво-
ров. Градът, който
ще ви подари неза-
бравимо пътуване в
света на творчество-
то.

Чирпан е съхра-
нил културните цен-
ности на българския
народ под формата
на къщи-музеи, художествена галерия, исторически музей и църков-
ни храмове. Оттук са произлезли мнозина бележити българи, чи-
ито дело и подвизи са изиграли важна роля в цялостния духовен
облик на България. Днес тези паметници и личности са най-цен-
ното богатство на местното население, което полага всички усилия
да поддържа спомена за тях жив.

В центъра на Чирпан на почетно и видно място се издига
паметникът на неговия патрон - Пейо Яворов. Пак в центъра на
града е и родната му къща. А малко извън населеното място е най-
старият манастир в Европа - “Св. Атанасий”, който според истори-
ята на създаването си все още има целебни свойства.

В Чирпан цари хармония и спокойствие, животът тече с някакво
собствено темпо и нищо сякаш не липсва. Когато посетите града,
не забравяйте да си купите от прочутите чирпански ножове и да
опитате някои от традиционните местни гозби - кюфтета по чир-
пански, чирпанска наденица и чирпански катми. Дори само тези
малки детайли от местния бит ще ви накарат да се почувствате
блажено. Седнете в двора на някоя къща и се заслушайте в лирич-
ния шепот на града. Защото тук и тишината говори.

ИСТОРИЯ
Според историците Чирпан е наследник на древното римско

селище Шерампол, намирало се на 7 км от днешното местополо-
жение на града. То било основано около извора Текир (на река
Текир). Доказателство за това са и впечатляващите археологиче-
ски разкопки край близкото село Рупките, при които е открита
античната крепост Карасура.

Теориите за произхода на името на град Чирпан са противоре-
чиви. Макар учените да са единодушни, че през XV в. той вече се
е намирал на днешното си място, те все още спорят дали Чирпан
е римско или турско наименование. Някои смятат, че то има връзка
с първоначалното разположение край извора Текир, а други - че
турците са му дали името Джерпан при преместването му.

През епохата на Възраждането Чирпан се развива като земе-
делски и занаятчийски център, населението участва активно в бор-
бите за самостоятелна българска църква, а след Освобождението
през 1878 г. те са сред първите, които започват организирана
борба за обединението на България. Така датата 6 септември,
когато е подписано Съединението на България с Източна Руме-
лия, се превръща и в официален празник за Чирпан.

През 1928 г. Чирпан става жертва на опустошително земетре-
сение с магнитуд 6,8 по Рихтер. Въпреки това градът съумява бързо
да се възстанови и днес е привлекателен туристически център със
здравословен климат и богати природни ресурси.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Първото място, което трябва да посетите, когато стъпите в Чир-

пан, безспорно е родната къща на най-лиричния поет в българска-
та литература Пейо Яворов. Превърната в музей, бялата постройка
насред кичестия двор, обсипан с цветя, ще ви въведе постепенно
и деликатно в личния свят на твореца.

В откритата за посетители на 31 октомври 1954 година къща-
музей “П. К. Яворов” в Пейовата стая са съхранени оригинални
документи, фотографии и предмети, свързани с дейността и живота
на поета. В пристроената експозиционна зала (отворена през 1973
г.) можете да проследите хронологично житейския и творческия му
път, да разгледате личната му библиотека и да видите събраните
семейни спомени. А ако посетите Чирпан в първия месец на годи-
ната, то не пропускайте да станете част от ежегодния фестивал за
литература и изкуство “Яворови януарски дни”, който се провежда
в двора на къщата.

В съседство на къщата-музей “П. К. Яворов”, поделяйки общ
двор, се намира друга гордост сред забележителностите на град
Чирпан - художествената галерия “Никола Манев”. Тя се помещава
във възрожденска къща от 1867 г. и излага произведения от всички
творчески периоди на художника Никола Манев, който от години
живее и рисува в Париж. През 2000 г. той купува и реставрира
сградата, завещава я на град Чирпан и дарява 40 свои творби за
експозицията.

Като се има предвид, че Чирпан е бил сред първите подбуди-
тели за църковна самостоятелност, днес в града има запазени
цели 4 църкви.

Но като че ли най-големият символ на вярата в местността е
манастирът “Св. Атанасий” в близкото село Златна ливада. Заради
близостта си с Чирпан светата обител е известна още като Чирпан-
ски манастир. Това е най-старият манастир в Европа, датиращ още
от 344 г. и основан от Александрийския патриарх Свети Атанасий
Велики, за да спаси местното население от епидемия и еретиче-
ски пропаганди. В пределите на манастира влизат стара църква
(реставрирана през 1961 г.), пещера-постница (примитивни по-

мещения за живе-
ене), аязмо (извор
със светена вода
близо до църковен
храм) с лековита
вода, стари сгради
от 1840 г., нови по-
стройки от 1979 г.
и монашески ки-
лии (в които спо-
ред легендите Ва-
сил Левски се е
укривал по време
на своите походи).

останалите 9 ще бъдат,
одобренинадявам се до
края на годината. По тези
проекти ни предстои да ус-
воим  около 1,2 млн. лв.
Това, което свършихме към
момента, е: приключили сме
напълно проекта за учили-
щата, към Министерството
на регионалното развитие
за около 5 млн. лв., приклю-
чихме проекта за музея на
ансамбъл “П.К. Яворов”.
Това е къщата-музей “П.К.
Яворов” с прилежаща амфи-
театрална сцена, информа-
ционен център и експозици-
онна зала. В момента из-
граждаме център за наста-
няване от семеен тип и вече
сме на финала. В Министер-
ството на труда и социална-
та политика сме входирали
и проект за социалните ус-
луги, които ще бъдат пред-
лагани в центъра. Върви
проектът с водопроводите,
голяма част от него вече е
готова. В едно от селата
напълно  е обновена водо-
снабдителната система, а в
другите две села на около
70%, надявам се, че до края
на лятото ще приключим и
с тях. Това е, което в момен-
та работим. Предстои да
стартираме три проекта по
местната инициативна гру-
па, за които ви казах. Пред-
стои да реализираме още
два проекта, които бяха
одобрени с постановление
на МС от фонда за подпо-
магане на общини. Единият

е за пътя до село Винарово,
който е 4 км, там ни бяха
дадени 1,240 млн.лв., и дру-
гият е за централен град-
ски парк, за който ни бяха
отпуснати 800 хил. лв. Сега
ни предстои да обявим от-
крити процедури, с които да
изберем изпълнители, за да
можем да ги реализираме
до края на т.г. Надявам се,
че това ще се случи.През
месец януари кандидатст-
вахме с проект и по „Краси-
ва България”.Този проект
също е одобрен и очакваме
да подпишем споразумение
с Министерство на труда и
социалната политика.

Може би в началото на
месец май ще започнем
изкърпване и асфалтиране
на улиците на града, за ко-
ето сме отделили една по-
голяма сума.Отново ни
предстои среща с инвести-
торската фирма, която иска
да изгради сепарираща ин-
сталация в града.ОБщин-
ският съвет трябва да вземе
решение за начина, по кой-
то трябва бъде предоставе-
на земята, върху която ще
изграждат тази инсталация.
Мисля, че ако им дадем зе-
лена светлина, до края на
годината тя ще бъде
факт.Разговаряли сме с ин-
веститор, за изграждане на
две предприятия на терито-
рията на община Чирпан.
Едното ще бъде в Чирпан и
ще произвежда слънчогле-
дов шрот, който е изцяло за

износ в Норвегия и в Гърция
се използва за храна на
риби. Ще бъдат разкрити
около 100-150 нови работ-
ни места. И още едно  пред-
приятие, но с друга дейност,
е птицекланица в село Сво-
бода, което се намира на 10
км от Чирпан. Там същият
собственик притежава също
земя и ще бъдат открити
още 100 нови работни мес-
та. Това са новите две инве-
стиционни намерения. По-
искали сме от Министерст-
вото на отбраната да пре-
достави на общината сгра-
дата на бившето поделение
и ако го получим, се надя-
вам , че ще има също инте-
рес. За това ще спомогне и
приключването на строител-
ството на автомагистрала
“Марица”.

 Като споменахте но-
вата автомагистрала
“Марица”, да ви попитам
какво ви даде тя като
плюс и какво ви отне?

- Ние плюсовете още не
сме ги видели, защото тя
още не е изградена, но ми-
нусите ги видяхме - пътят
Чирпан-Димитровград, не-
зависимо че беше в лошо
състояние, вече е тотално
разбит. Имам уверението
на Агенцията за пътна ин-
фраструктура, че още т.г.
този път ще бъде асфалти-
ран, поне един участък от
него, който е в най-лошо
състояние, около 10-12 км,
а след това целият път до
Симеоновград ще бъде
включен в проект и ще бъде
изцяло обновен с европей-
ски средства, но това няма
да стане тази година.

 Знае се, че в Чирпан
имате доста роми, цял
квартал. Как се справяте
с тях? Успявате ли да ги
интегрирате?

- Мисля, че за да ги ин-
тегрираме като цяло, тряб-
ва да им осигурим, първо,
нормални условия на жи-
вот, добра инфраструктура,
и да имат някаква работа,
за да се препитават, иначе
няма как да интегрираш
един бос и гладен човек в
обществото. Каквото и да си
говорим, за мен истината е
такава. Казвам това, защо-
то 14 години съм работила

в тази сфера, имам наблю-
дения как живеят и си мис-
ля, че ако ние сме на тяхно
място, трудно щяхме да
оцелеем. Но те винаги са
живели в такива условия,
просто за тях това е нещо
нормално. Сега, с новия
проект, който правим за
пречиствателна станция, в
ромския квартал ще бъде
изградена изцяло канали-
зационна мрежа и ще бъде
оправен и водопроводът. С
това смятам, че поне един
от техните големи пробле-
ми ще бъде решен. Няма
как да бъде решен преди
това, защото се изискват
много средства, а е ясно,
че общината няма възмож-
ност да се справи с цял
един квартал.Иначе относ-
но работата, всичко, което
можем да ползваме като
програми, го ползваме.
Обикновено тук се наемат
сезонни работници в пре-
работвателните предприя-
тия. Освен това искам да
кажа, че в тези 20 и повече
години на преход израсна
едно поколение, някои от
които вече са и родители,
което няма трудови навици
и трудно ще бъде приучено
да работи.

 То и при българите
го има този момент.

- Да, като цяло може би
това е един от недостатъ-
ците на прехода.

 Имахте ли, г-жо Пет-
кова, проблеми с приема-

нето на бюджета в об-
щинския съвет?

- Не.
 Каква е при вас кон-

фигурацията на полити-
ческите сили в общинския
съвет?

- Само 3 партии и коа-
лиции имат представители
в общинския съвет - 8 са на
БСП, 7 на ГЕРБ и 6 на “Ко-
алиция за Чирпан”, която
всъщност подкрепяше бив-
шия кмет.

 Разкажете за соци-
алната програма и за кул-
турните събития в общи-
ната.

- Освен всички останали
проекти, имаме и много
социални. В момента пре-
доставяме доста социални
услуги в общността - личен
асистент, домашен помощ-
ник и социален асистент. От
миналата година имаме на-
значени домашни помощ-
ници - около 35 човека.
Предишното ръководство
беше кандидатствало по
един проект “Социално
включване”, където също

ще има около 22 работни
места, но там нещата се по-
забавиха във времето. На-
дявам се, че в началото на
2015 г. ще стартират услу-
гите по този проект.  В
Центъра за настаняване от
семеен тип, за който вече
говорихме, също ще има 11
души с постоянен ангажи-
мент, защото децата, които
ще настаним, ще живеят
постоянно в центъра и ще
имат нужда от грижи. Ос-
вен това работим много
активно по проект за при-
емна грижа, имаме много
приемни семейства. Доста
от тях са ромски, повечето
даже са ромски и аз съм
много щастлива, че хората
от ромски произход също
са осъзнали необходимост-
та децата да се отглеждат
в семейна среда. Всъщност
това е една от стъпките да
интегрираме ромите в об-
ществото, защото от този
проект и от тази услуга
имат няколко социални
ефекта. Семействата пре-
минават през обучение и
се справят много добре с
отглеждането и възпитани-
ето на тези деца. Полагат
изключително много гри-
жи, за което естествено по-
лучават и възнаграждение.
По този начин им се осигу-
рява веднъж трудова за-
етост и в същото време броя
на децата, отглеждани в ин-
ституции намалява. Про-
ектът, по който се работи,
е много добър, за което съм
изключително доволна. От
две години в общината има
назначен и здравен медиа-
тор. Това е едно момиче от
ромски произход, което
има за задача да помага на
ромската общност за по-до-
бра здравна култура и най-
вече да работи в посока
превенция на ранната бре-

менност. Като цяло - това е.
Не са малко проектите и
ние се стараем да обхва-
нем всичко което може да
бъде предлагано като ус-
луги. Имаме Център за об-
ществена подкрепа, той
функционира вече няколко
години, там също се пред-
лагат услуги. Пропуснах да
кажа, че м.г. кандидатствах-
ме по фонд “Козлодуй” и
проектът ни е одобрен. Ре-
монтираме един павилион
вътре в болницата, срещу
родилното отделение.

 Колко училища има в
общината?

- В града имаме 4 об-
щински и едно държавно -
Професионална гимназия
по селско стопанство, и
трив селата - Гита, Зетьово
и в Свобода. Почти всички
училища в Чирпан са сани-
рани и отремонтирани.
Тази година кандидатствах-
ме с проект за детска гра-
дина “Калина Малина” до
31 януари, имаше мерки по
“Красива България”. Там
трябва да осигурим съфи-
нансиране 50 хил.лв. от бю-
джета на общината,  други-
те 50 хил. лв. ще ги даде
социалното министерство.
Входирахме и 4 проекта по
ПУДУС, и там имаше отво-
рена схема, и там напра-
вихме 4 малки проектчета,
до 21 февруари беше
срокът за тях. Толкова мно-
го проекти сме внесли, че
сигурно пропускам някои.

 Кажете няколко думи
за изложението на Никола
Манев и за Яворовите
тържества, какво друго е
най-атрактивното и зна-
ково за града?

- Всяка година на 13
януари се откриват Яворо-
вите януарски дни,
продължават между 3 и 4
дни. Общината е един от
организаторите с къща-му-
зей “П.К. Яворов”.Минала-
та година тя беше изцяло
реновирана. Успяхме по-
край празника на града да
направим откриване,  да
ползваме амфитеатрална-
та сцена с програма и мис-
ля, че хората останаха до-
волни - 6 септември е праз-
никът на град Чирпан.
Обикновено 1-2 седмици
след този празник са и
тържествата, които органи-
зира Никола Манев. И по-
неже къщата-музей “Яво-
ров” и къщата на Никола
Манев,  са в  съседство,
празниците на Никола Ма-
нев т.г. също бяха на обно-
вената  амфитеатралната
сцена.  Между другото,
Джоко Росич беше гост т.г.,
от което съм много щаст-
лива. Успях лично да се за-
позная с този велик акть-
ор. Успяхме да си погово-
рим и много съжалявам, че
вече не е сред живите.
Маргарита Хранова също
участва.

 Какво мислите за
бъдещото развитие на
Чирпан?Оптимист ли сте?

- Аз, ако не съм опти-
мист, няма да стоя на този
пост. Когато приключи ман-
дата, искам да видя града
ни по-подреден, по-чист, с
по-добра инфраструктура.
Искам да виждам повече
усмихнати хора.И ако успе-
ем действително да напра-
вим така, че хората да
бъдат ангажирани, да има
повече работни места, ще
бъда изключително щаст-
лива.Знам, че проектите,
които сме започнали, ще
бъдат приключени, дали ще
ги приключи нашия екип
или някой след нас, няма
никакво значение. Знам,че
те ще бъдат реализирани,
защото това, което сме си
поставили за цел, е прека-
лено амбициозно. Но се на-
дявам, че след себе си ще
оставя един по-хубав и по-
приветлив град, с по-усмих-
нати хора.

ЧИРПАН - ЛИРИЧНИЯТ
ШЕПОТ НА ГРАДА

Къща-музей П. Яворов

Галерия Н. Манев
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Открит турнир по спортни танци за купата на ЧирпанНа празника на града

На националния празник на България - 3 март


