
                                                                                                           
 

Проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C02 

„ Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил – ГРАД РИЛА“, 

финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни  фондове. 

Този документ е създаден в изпълнение на проект “Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква 

“Свети Архангел Михаил”- гр. Рила” за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристическите 

атракции” на Приоритетна ос 6: Регионален туризъм “Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за 
регионално развитие и съгласно Административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-6.0012-CO1 ) РД – 02-37-36/22.06.2020г., подписан между 

МРРБ и Община Рила и Договор за финансиране на допустим проект № 20F-000694/15.06.2020 год. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Рила. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Рила и при никакво 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

П О К А Н А 

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

Община Рила има удоволствието да Ви покани на ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект 
№ BG16RFOP001-6.002-0012-C02, с наименование „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност 
до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“– град Рила“, одобрен за финансиране по 
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. Проектът 
е на стойност  1 480 047.66 лв., от които 1 258 040.50 лв. финансиране от ЕС чрез ЕФРР и 222 007.16 лв. 
Национално финансиране. 

 
 Основната цел на проект „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и 

средновековна църква „Свети Архангел Михаил” – град Рила“  e  превръщането на антична и средновековна 
църква „Свети Архангел Михаил“ - гр. Рила в конкурентноспособна, културна туристическа атракция, част от 
туристическия продукт на територията на общината, привличаща значителен брой посетители и 
подобряваща качеството на туристическо преживяване в дестинация Рила.   

 
Специфичните цели, водещи до постигането на основната цел на проекта са: 
 
- Чрез консервацията, реставрацията и експониране на всички части на църквата „Свети Архангел 

Михаил“ и СМР за цялостната и социализация, опазване и достъпност, да се подкрепи утвърждаването й в 
предпочитана туристическа атракция, предлагаща подходящи условия за целогодишно посещаване; 

- Чрез осъществяването на мерки за развитие и реклама на туристическия продукт да се стимулира 
интереса на различни групи туристи; 

- Чрез увеличаването на туристическия поток да се подкрепи развитието на местния бизнес в сферата 
на туристическите услуги. 

 
Пресконференцията е по повод представяне на постигнатите резултати до момента на изпълнението 

по консервацията, реставрацията и експониране на всички части на църквата „Свети Архангел Михаил“ и 
СМР за цялостната и социализация, опазване и достъпност.  

 
На събитието ще бъдат представени основните дейности по проекта и постигнатите резултати. 
Пресконференцията ще се проведе на 28.09.2022г. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Общинска 

администрация – гр. Рила. 
 
 
Приложено Дневен ред 
 
 
От общинската администрация 

 


