
 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     З А     Р Е Ш Е Н И Е 
 

ОТ 

АНИТА КОНДАРЕВА 

Зам.-Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Актуализация на „Общинския план за развитие на община Чирпан 2014-2020г.” с 

цел даване на възможност на Църковното настоятелство при Храм „Свето Въведение 

Богородично” гр. Чирпан, за кандидатстване с проект по ПРСР 2014-2020 г. 

 

Госпожо председател, дами и господа общински съветници, 

В Община Чирпан е входирано писмо с Вх. № 92-00-53/24.04.2017 г. от г-н Георги 

Георгиев, председател на Църковното настоятелство при Храм „Свето Въведение 

Богородично” гр. Чирпан, с което се изразява желанието на настоятелството и готовността 

му да кандидатства с проект „Реконструкция и реставрация на Храм „Свето Въведение 

Богородично” по подмярка  7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от ПРСР 

2014-2020 г. 

Обхвата на проектното предложение ще включва изготвяне на технически проекти за 

реконструкция и реставрация на Храм „Свето Въведение Богородично” гр. Чирпан.  

При изпълнението на проекта, извършваните реставрационни дейности ще бъдат 

надзиравани от лицата изготвили проекта и вписани в регистъра по чл. 165, ал.1, от Закона 

за културното наследство. 

Строително – монтажните дейности ще включват възстановяване на оградни стени, 

конструктивно укрепване (при доказана необходимост), полагане на външна и вътрешна 

мазилка на храма и обслужващите сгради, подмяна на инженерни мрежи, реставрация на 

иконостас и доставка на оборудване за църковните дейности, реконструкция на църковното 

пространство на църковния имот. 

Максимално допустимата стойност на проекта е 400 000 лева. 

Дейностите в проекта са насочени към възстановяване и съхраняване на местното 

културно наследство, придавайки му значение на носител на обществената памет и история.  

На основание чл. 17, т.1 от Наредба № 6/28.03.2016 г. за прилагане на подмярка  7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата”, за целите на кандидатстването и одобрението 

на проектните предложения, едно от задължителните изисквания е дейностите включени в 

проектите да отговарят на приоритетите на „Общинския план за развитие на община 

Чирпан 2014-2020г.”, удостоверено с декларация от Кмета на Общината. 

 Друг основен документ, посочващ приоритетните проекти от Плана е „Програма за 

реализация на План за развитие на община Чирпан за периода  2014-2020г. ” 

Горецитираният проект „Реконструкция и реставрация на Храм „Свето Въведение 

Богородично” на Църковното настоятелство попада в обхвата на Стратегическа цел 1 



 

„Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с модерна 

инфраструктура”, Приоритет 1. „Динамично развитие на икономиката чрез иновации, 

технологично обновяване и повишена конкурентноспособност”, Специфична цел 1.8. 

„Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно 

наследство”, Мярка 1.8.1 „Опазване и експониране на културното и природно наследство, 

развитие на  туристическата инфраструктура” на „Общинския план за развитие на община 

Чирпан 2014-2020г.”. 

 

За да се даде възможност на неправителственият сектор в Община Чирпан да бъде 

активен и да търси сам възможности за финансиране на дейности, за които общината няма 

възможност да осигури финансов ресурс, смятаме че трябва да се подкрепят идеите и да се 

стимулира дейността на сдруженията. 

На основание гореизложеното се налага актуализация на: 

1. „Общинския план за развитие на община Чирпан 2014-2020г.”, като в него се 

допълни: 

В Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в 

среда с модерна инфраструктура”, Приоритет 1. „Динамично развитие на икономиката чрез 

иновации, технологично обновяване и повишена конкурентноспособност”, Специфична 

цел 1.8. „Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно 

наследство”, Мярка 1.8.1 „Опазване и експониране на културното и природно наследство, 

развитие на  туристическата инфраструктура”: 

 Дейности / проекти: „Реконструкция и реставрация на Храм „Свето 

Въведение Богородично” град Чирпан. 

 

2. „Програма за реализация на План за развитие на община Чирпан за периода  

2014-2020г. ”, като в нея се допълни: 

В Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в 

среда с модерна инфраструктура”, Приоритет 1. „Динамично развитие на икономиката чрез 

иновации, технологично обновяване и повишена конкурентноспособност”, Специфична 

цел 1.8. „Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно 

наследство”, Мярка 1.8.1 „Опазване и експониране на културното и природно наследство, 

развитие на  туристическата инфраструктура”: 

  „Реконструкция и реставрация на Храм „Свето Въведение Богородично” град 

Чирпан; 

С оглед на гореизложеното предлагам на  Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното   

   

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21 ал.1  т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл13, ал.2, т.7 от Закона за  регионално развитие и чл. 38, ал.4 от 

Правилника за прилагане на закона за регионално развитие 

Общинският съвет -Чирпан реши:  

 

1. Допълва „Общинския план за развитие на община Чирпан 2014-2020г.”: 

 

В Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в 

среда с модерна инфраструктура”, Приоритет 1. „Динамично развитие на икономиката чрез 

иновации, технологично обновяване и повишена конкурентноспособност”, Специфична 



 

цел 1.8. „Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно 

наследство”, Мярка 1.8.1 „Опазване и експониране на културното и природно наследство, 

развитие на  туристическата инфраструктура”: 

 Дейности / проекти: „Реконструкция и реставрация на Храм „Свето 

Въведение Богородично” град Чирпан. 

 

2. Допълва „Програма за реализация на План за развитие на община Чирпан за 

периода  2014-2020г. ” : 

 

В Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в 

среда с модерна инфраструктура”, Приоритет 1. „Динамично развитие на икономиката чрез 

иновации, технологично обновяване и повишена конкурентноспособност”, Специфична 

цел 1.8. „Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно 

наследство”, Мярка 1.8.1 „Опазване и експониране на културното и природно наследство, 

развитие на  туристическата инфраструктура”: 

  „Реконструкция и реставрация на Храм „Свето Въведение Богородично” град 

Чирпан; 

 

 

 

 

Вносител:………………......… 

АНИТА КОНДАРЕВА  

Зам.-Кмет на Община Чирпан 

упълномощена със Заповед № РД-09-299/12.06.2017 г. 

 

 

Съгласувал:………........……… 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Главен юрисконсулт 

 


