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Относно: Актуализация на Общински план за развитие на община Чирпан за периода  

2014-2020 г., с цел кандидатстване на Манастир „Свети Атанасий Велики”, Община 

Чирпан  по отворена Подмярка 7.6. от „Програма за развитие на селските райони” 

(ПРСР) „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата”  

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение 

за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на Република 

България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в 

различни обекти с религиозно значение.   

В рамките на Подмярка 7.6. от „Програма за развитие на селските райони” 

(ПРСР) „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на селата”, се предоставя 

безвъзмездна финансова помощ за бенефициенти, местни поделения на 

вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи.  

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, които не могат да 

надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за проект.  

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да повиши качеството на 

живот и да запази културната идентичност и традиции в селските район. За целите на 

кандидатстването и одобрението на проектното предложение на Манастир „Свети 



 

Атанасий Велики”, Община Чирпан  по отворена Подмярка 7.6. от „Програма за 

развитие на селските райони” (ПРСР) „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата”, един от задължително изискуемите документи, който трябва да бъде приложен 

към пакета документи за кандидатстване е Декларация от кмета на общината, че 

дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на 

община Чирпан. 

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

година, дейностите по проекта, свързани с дейности за възстановяване, реставрация, 

ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности 

по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, е 

необходимо изрично да 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 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 основание гореизложеното се налага актуализация на „Програма за 

реализация на Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 година”, като 

в нея се допълнят: 

 В приоритет 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна 

икономика в среда с модерна инфраструктура”, Специфична цел 1.8. 

„Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и 

природно наследство”: 

 Проект „Извършване на консервационни и реставрационни дейности в 

Манастир „Свети  Атанасий Велики”, община Чирпан, област Стара 

Загора. 

 

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

следното    

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и чл. 17, т. 1 от Наредба № 6 от 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" от мярка 7 "Основни 



 

услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

Общинският съвет -Чирпан реши:  

 

Допълва в „Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Чирпан 

2014-2020 година”:  

 В приоритет 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна 

икономика в среда с модерна инфраструктура”, Специфична цел 1.8. 

„Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и 

природно наследство”: 

 Проект „Извършване на консервационни и реставрационни дейности в 

Манастир „Свети  Атанасий Велики”, община Чирпан, област Стара 

Загора. 
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