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ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Кандидатстване на Манастир „Свети Атанасий Велики” 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, 

 

Манастир „Свети Атанасий Велики” е допустим кандидат 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” и има намерение да кандидатства  с проектно 

предложение „Извършване на консервационни и реставрационни дейности в 

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

Планираните дейности по проекта са:  

- 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  

 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектното предложение, 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” 

и съответно Решение на Общински съвет – Чирпан. 

 

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

следното    

РЕШЕНИЕ: 

 

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

местната администрация   

 

Общинският съвет -Чирпан реши:  

 

1. Дейностите по проект „Извършване на консервационни и 

реставрационни дейности в „Манастир Свети Атанасий Велики”, 

община Чирпан, област Стара Загора”  отговарят на приоритетите на 

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