
 
 

  
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
 

ОТ 

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Кандидатстване на Детска градина „Здравец” гр. Чирпан с проект по 

Мярка 7 към МИГ Чирпан. 

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Чирпан е входирано писмо с Вх. № 31-00-34/05.03.2021 г. от г-жа Светла 

Ганчева, директор на Детска градина „Здравец” гр. Чирпан, с което се изразява желанието 

на Детска градина „Здравец” гр. Чирпан и готовността им да кандидатстват с проект 

„Съхраняване на културното нематериално наследство чрез пресъздаване на пролетни 

празници и обичаи” по Мярка 7 на МИГ Чирпан „Съхраняване на местната идентичност, 

чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство 

на община Чирпан”, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на 

местното развитие. 

 

Основни дейности ще бъдат: 

 

1. Изработване и печат на брошура за български пролетни празници и обичаи; 

2. Пресъздаване на пролетни празници и обичаи – Лазаровден, Великден, 

Гергьовден. 

 

За целта е необходимо да се закупят: 

1. Оборудване: 

1.1. Озвучителен пулт за управление – 1 бр.; 

1.2. Озвучително тяло (тонколона) – 2 бр.; 

1.3. Стойка за тонколони – 2 бр.; 

1.4. Кабел за озвучително тяло – 1 бр.; 

1.5. Вокален безжичен микрофон – 2 бр.; 

1.6. Стойка за микрофони – 2 бр.; 

1.7. Аудио кабел – 1 бр.; 

1.8. Преносим компютър – 1 бр. 

 



 
2. Фолклорни носии, обувки и аксесоари (комплекти): 

 

2.1. Детски за момичета – 20 бр.; 

2.2. Детски за момчета – 20 бр.; 

2.3. Дамски – 2 бр. 

 

3. Градинско обзавеждане: 

 

3.1. Изкуствена трева – 100 м
2
; 

3.2. Сгъваеми шатри – 4 бр.; 

3.3. Сгъваем посетителски стол – 30 бр.; 

3.4. Метални пана – 4 бр. 

 

4. Изработване и печат на брошура – 100 бр. 

 

В проектните дейности ще бъде включен възпитателският персонал на градината, 

40 деца и родителите им. От реализацията на дейността ще се възползват всички 135 деца 

в детската градина (към днешна дата) на възраст от 1,5 г. до 7 г., техните семейства и 

обществеността на град Чирпан. 

 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, едно от 

задължителните изисквания е проектите да отговарят на приоритетите на „План за 

интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”. 

 

Горе цитираният проект „Съхраняване на културното нематериално наследство 

чрез пресъздаване на пролетни празници и обичаи” на Детска градина „Здравец” гр. 

Чирпан попада в обхвата на Приоритет 4 „Съхраняване на историческото наследство и 

подобряване на услугите и инфраструктурата в сферата на културата”, на „План за 

интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.” 

 

За да се даде възможност на Детска градина „Здравец” гр. Чирпан да бъдат активни 

и да търсят сами възможности за финансиране на дейности, за които общината няма 

възможност да осигури финансов ресурс, смятаме, че трябва да се подкрепят идеите им и 

да се стимулира дейността. 

 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, един от 

задължително изискуемите документи, който трябва да бъде приложен към пакета 

документи за кандидатстване е: „Решение на общински съвет, че дейностите по проекта 

отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината”.  

 

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 „Съхраняване на културното нематериално наследство 

чрез пресъздаване на пролетни празници и обичаи” по процедура за подбор на 

проекти BG06RDNP001-19.450 на МИГ Чирпан, Мярка 7 „Съхраняване на 

местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното 

културното и природното наследство на община Чирпан”, съответстват на 

„План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”. 
 

 

 

 

 

 

Вносител:………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:………........……… 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Главен юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

 


