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Относно: Кандидатстване на НЧ „Стоян Заимово – 2016”, село Стоян Заимово пред МИГ - 

Чирпан. 

 

Госпожо председател, дами и господа общински съветници, 

 

С вх.№ 76-00-4 / 08.01.2019 г. в Община Чирпан постъпи заявление от Георги 

Николаев- председател на НЧ „Стоян Заимово – 2016”, село Стоян Заимово, с което 

изразява своето желание да кандидатства по Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”. 

НЧ „Стоян Заимово – 2016”, село Стоян Заимово има намерение да кандидатства с 

проект „Туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово – с. Могилова” по 

подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”.  

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, един от 

задължително изискуемите документи, е решение на общински съвет, че дейностите, 

включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на 

съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет (Съгласно т. 24.1 от УК 

на МИГ Чирпан по подмярка 7.5). 

Съгласно приетият Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 година, 

дейностите по проекта на НЧ „Стоян Заимово – 2016”, село Стоян Заимово, свързани с 

изграждането на туристическа пътека, съвпадат със Стратегическа цел 1 „Развитие на 

балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с модерна инфраструктура”, 

Приоритет 1 „Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

оборудване 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”. 

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

следното    

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация и във връзка със Заявление с вх. №76-00-4 / 08.01.2019 г. от Народно 

читалище „Стоян Заимов - 2016” - село Стоян Заимово, 

 

Общинският съвет - Чирпан реши:  

 



 
 

1. Дейностите по проект „Туристическа пътека с. Стоян Заимово – язовир Могилово 

– с. Могиловo”, село Стоян Заимово отговарят на приоритетите на Общински план за 

развитие на Община Чирпан 2014-2020 г., 

2. Дейностите по проекта отговарят на следните приоритети и цели на Общинският 

план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.:   

 

Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в 

среда с модерна инфраструктура”,  

Приоритет 1 „Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

оборудване 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: Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите.  
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