
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от Росен Иванов – Общински съветник при Общински съвет - Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: Даване на разрешение за поставяне на мемориал с паметни плочи на 

загиналите в Балканската и Първата световна война жители на село Спасово, община 

Чирпан. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Постъпило е предложение в деловодството на Общински съвет – Чирпан с вх.№ 

295 / 10.10.2018 г. от полк. (з) Стефан Пенев – член на Централния съвет и председател 

на Областния съвет – Стара Загора на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и 

резерва / СОСЗР / и председател на ИК „Възраждане”, село Спасово, община Чирпан, за 

поставяне на мемориал с паметни плочи на загиналите в Балканската и Първата 

световна война жители на село Спасово, община Чирпан. 

Целите на проекта за мемориал са: съхранение на исторически ценности, 

отдаване на почит на загиналите в Балканската и Първата световна война жители на 

село Спасово, да се запази родовата памет на населението, да се повдигне бойния дух 

на военнослужещите, използващи стрелковия полигон в североизточната част на 

селото, да се завърши оформянето на красив и естетичен център на селото и др. 

Проектното предложение предвижда мемориалът да бъде ситуиран в 

пространството между НЧ „Пробуждане - 1870”, село Спасово и Младежкия дом в 

центъра на селото. 

Тъй като парцелът, на който следва да се постави мемориалът, е общинска 

собственост, Общински съвет – Чирпан трябва да приеме решение, с което да даде 

разрешение за поставянето му. 

 В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.57 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет - Чирпан 

   

Р Е Ш И: 

  

1. Дава разрешение за изграждане на мемориал с паметни плочи на загиналите в 

Балканската и Първата световна война жители на село Спасово, община Чирпан, в УПИ 

I, кв.40 по плана на село Спасово, община Чирпан. 



 

 

  

2. Мемориалът да се изгради съгласно проекта, представен от Инициативен 

комитет ИК „Възраждане”, село Спасово, община Чирпан, като възлага на главния 

архитект на Община Чирпан да издаде разрешение за поставяне на монументално-

декоративен елемент – паметник, по реда на чл.57 от Закона за устройство на 

територията, след представяне на инвестиционен проект на паметника, съгласуван с 

Министъра на отбраната чрез областната комисия „Военни паметници” към областния 

управител на област Стара Загора по чл.6 от Закона за военните паметници. 

  

3. Средствата за изработването и поставянето на мемориала са за сметка на 

Инициативен комитет „Възраждане“, събрани чрез дарения, и осигурено 

съфинансиране от Министерството на отбраната на Република България. 
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