
  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -   

  ЧИРПАН  

 

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ  ХРИСТО  СТЕФАНОВ, КАТЯ РАБАДЖИЕВА, СТЕФАН РАДЕВ, Д-Р НИКОЛАЙ 

СТОЯНОВ И ИВАН СТАНЧЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ГЕРБ” 

                                                   

ОТНОСНО:  Преименуване на булевард „Георги Димитров” в град Чирпан на булевард 

„Никола Манев”. 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

До този момент голямата и неоспорима гордост на Чирпан е големият човек и 

творец Пейо Яворов. Неговото име носят централна улица, градския парк, училище, 

читалище и др. в родния ни град. Извисен е и паметник, който свидетелства за 

признанието на поколенията, родната му къща е сред най-посещаваните обекти в 

областта, организират се редица културни прояви, носещи неговото име.  

            От своя страна, Никола Манев ни напусна само преди броени седмици, но 

остави след себе си ярка следа и много въпроси за бъдещето. Ние вярваме, че 

енергията, която той притежаваше, и която ни завеща, ще продължи да държи на 

високо чирпанския дух и местен патриотизъм.  

Кой е Никола Манев ? Никола Манев е роден на 28 август 1940 г. Запалва се по 

рисуването от своя баща - арх. Стефан Манев и семейния приятел - живописеца Васил 

Стоилов. Учи в Художествената академия в София. Заминава за Франция, където е 

приет да учи в Академията за изящни изкуства в Париж. “Манев се установява да 

работи в Париж в ателието си в Ил Сен Луи и твори във френската столица повече от 

50 години до смъртта си. За това половин столетие обаче винаги не само е твърдял, но е 

и доказвал, че се чувства "кръвно свързан" с България“, казва неговият биограф. „Може 

би заради това, все търсеше начин, да пусне нови "корени" в родината. През 2000-та 

година купува Тянковата къща - старинна възрожденска сграда в Чирпан, реставрира я 

със свои средства и я превръща в галерия. Къщата дели един двор с къщата музей 

„Пейо Яворов“. През есента на 2003 г. организира Есенни дни на културата в Чирпан с 

награден фонд”, казва в свой материал за художника Елена Кръстева.  

Никола Манев е автор на над 5000 творби, голяма част от които са притежание 

на музеи, обществени и частни колекции в над 30 държави. Има над 165 самостоятелни 

изложби в цял свят. Носител е на наградата на френското правителство за 

чуждестранни художници-стипендианти /1966 г./, на златен медал от конкурса 

"Шенавар" във Франция и на наградата за демокрация на къщата "Форд" в Париж /1968 

г./. Удостоен е с наградата "Златен век" - звезда, на българското Министерство на 

културата. Почетен гражданин е на гр. Чирпан.  

Той е и сред най-известните дарители у нас. Чирпанлии и до днес си спомнят 

далечните 2001 – 2003 г., когато организира спасителна акция за болницата в града. С 

помощта на френска хуманитарна организация Манев докарва техника и оборудване, 

след което общинската болница продължава своята работа. 

В момента община Чирпан е сред малкото в страната, които пазят болезнения 

спомен от комунистическото минало чрез имената на голяма част от улиците си.     

Този процес в повечето български градове и села приключи през 90-те години на 



миналия век. В Чирпан стоим в миналото и сякаш не искаме да прекрачим в 

настоящето и в бъдещето. Няма да влизаме в полемика за Георги Димитров, а и днес 

това не е нужно. Времето и историята дадоха своята справедлива оценка. 

Нека бъдем първите, които с гордост ще назовем на негово име централния 

булевард в Чирпан. Убедени сме, че след нас това ще направят много български и 

европейски градове.  

 

С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет – Чирпан: 

 

1. Преименува следната улица в град Чирпан : булевард “Георги Димитров”, на 

булевард „Никола Манев”. 

2. Възлага на Кмета на Община Чирпан изпълнението на настоящото решение. 

 

 

ВНОСИТЕЛИ : 

 

 

ХРИСТО  СТЕФАНОВ 

Общински съветник 

 

 

КАТЯ РАБАДЖИЕВА 

Общински съветник 

 

 

СТЕФАН РАДЕВ  

Общински съветник 

 

 

Д-Р НИКОЛАЙ СТОЯНОВ 

 Общински съветник 

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ 

Общински съветник 

 


