
 
  
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
ОТ 

МАРИЯНА МАНОЛОВА КРИВОШАПКОВА 

Заместник Кмет на Община Чирпан 

Упълномощена със заповед РД-09-207/22.03.2021 г. на Кмета на Община Чирпан  

 

 

Относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Народно читалище 

„Свети Свети Кирил и Методий - 1927” – с. Винарово, община Чирпан, обл. Стара Загора, 

ЕИК 000804602 с проект „Винониада – традиции и бъдеще” по процедура за подбор на 

проекти BG06RDNP001-19.450, Мярка 7 „Съхраняване на Местната идентичност, чрез 

възстановяване и опазване на нематериалното, културното и природното наследство на 

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

на местното развитие от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ Чирпан” 

 

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Община Чирпан е входирано писмо с Вх. № 36-00-43/19.03.2021 г. от г-н Делчо 

Бодуров, Председател на читалищното настоятелство на  Народно читалище „Свети Свети 

Кирил и Методий - 1927” – с. Винарово, с което се изразява желанието на Народно 

читалище „Свети Свети Кирил и Методий - 1927” – с. Винарово и готовността им да 

кандидатстват с проект „Съхраняване на Местната идентичност, чрез възстановяване и 

опазване на нематериалното, културното и природното наследство на Община Чирпан” 

Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното 

развитие от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”. 

 

Целта на проекта е съхранение на местната идентичност и култура, чрез 

възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, 

посредством организиране на празник на виното „Винониада”. Стремежът е 

подрастващото поколение да бъде въвлечено в дейности по опазване на местните 

традиции и опазване на нематериалното, културното и природното наследство на 

Чирпанския регион. 

 

Основната дейност на проекта  ще бъде организиране и провеждане на еднодневен 

празник на виното „Винониада” в с. Винарово. На празника своята продукция ще 

представят винарски изби от региона, ще се предлага дегустация на лютеница, самодейни 

певчески и танцови състави от цялата Община Чирпан ще изнасят културно-



 
развлекателна програма. Събитието е значимо не само за жителите на с. Винарово, но и за 

населението на цялата община и гостите на празника. 

 

За целта е необходимо да се закупят: 

 

№ Озвучително оборудване мярка 

1. Смесителен пулт, 16 входни канала, вграден 24-bit DIGITAL Effects, 

възможност за добавяне на входни модули - MP3, Bluetooth, 4 групи 

1 бр. 

2.  USB модул за вграждане в смесителен пулт. 1 бр. 

3. Двулентово озвучително тяло 14/3"+1.4/2.5", Вграден усилвател  LF: 700W 

RMS / Class D, HF: 200W RMS / Class AB, DSP с вградени и 

конфугурируеми пресети, Delay до 3.5 м, Mono Mic/Line  и Stereo RCA 

входове с автономно регулиране, Честотен диапазон: 45-20,000 Hz, SPL 

135.5dB, Ъгъл на излъчване:  90° H, 60° V. 

2 бр. 

4. Фабрични калъфи за озвучително тяло по поз. 3 2 бр. 

5. Триподни стойки за озвучително тяло по поз. 3 2 бр. 

6. Двулентово озвучително тяло 8/1.7"+1",  Вграден усилвател  200+50RMS, 

DSP с 2 пресета, HP филтър, SPL 124dB, Ъгъл на излъчване:  90° H, 60° V 

2 бр. 

7. Фабрични калъфи за озвучително тяло по поз. 6 2 бр. 

8. Триподни стойки за озвучително тяло по поз. 6 2 бр. 

9. Безжичен микрофонен кочплект с предавател тип "HANDHELD"/ 

ръкохватка, power/ mute бутон с двуцветен индикатор за улеснена употреба. 

Diversity система, минимум 55dB режекция за максимална стабилност на 

радио приемането, 8 избираеми работни честоти: 2 банки х 4 честоти. 

Изходна високочестотна мощност: 10 mW.  К-кт антени, крепежи за рак 

монтаж, мик. държач и PVC куфар (вкл. в к-кта). 

 

 

1 бр. 

10. Кардиоиден динамичен микрофон -  MagnaLock - on/off 6 бр. 

11. Настолна микрофонна стойка с чупещо рамо 7 бр. 

12. Мултикорен кабел, 12/4, 15 метра 1 бр. 

13. XLR кабел - 5 м 5 бр. 

14. XLR кабел - 10 м 5 бр. 

№ Осветително оборудване мярка 

1. Асиметрична театрална вана, в тяло от лят алуминий, лампа R7S, 

Colorfilter, Frame, стойка за монтаж 

12 бр. 

2. Димерен блок, 6х16А 1 бр. 

3. Осветителна система, състояща се от: T-bar, 4 прожектора 30W, COB TRI 

LED (RGB), триподна стойка, фууд педал за управление, калъф за 

комплекта 

4 бр. 



 
4. Контролер за осветление, 24 независими DMX канала, 4200 свободно 

праграмеруеми сцени с възможност за защита с парола, 24 единични 

фадера 

1 бр. 

5 Кабели и конектори за подвързване на системата 1 бр. 

6. Подвързване и настройка 1 бр. 

№ Сценично оборудване мярка 

1. 

 

DLP видео проектор с нативна резолюция 1920x1200, Яркост 3500 лумена, 

Статичен контраст 12000:1 

1 бр. 

2. Ролетно прожекционно платно с тринога телескопична метална стойка с 

ефективен размер 200 см х 200 см 

1 бр. 

3. Завеси с размери височина 6 метра и обща дължина 25 метра (височината 6 

метра е равна на височината на сцената).  

4 завеси - 6 м височина х 3,5 м широчина – общо 84 м
2
 

1 завеса – 6 м височина х 7 м широчина – общо 42 м
2
 

Завесите трябва да бъдат тъмно-сиви или черни на цвят и да отговарят на 

съответните изисквания за пожарна безопасност. 

126 м
2
 

 

В проектните дейности ще бъдат включени самодейни състави от Чирпански 

регион. 

От реализацията на дейността ще се възползват жителите на с. Винарово и 

обществеността на Община 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 „Винониада – традиции и бъдеще” по процедура за 

подбор на проекти BG06RDNP001-19.450, Мярка-7 „Съхраняване на Местната 

идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното, културното и 

природното наследство на Община Чирпан” на  Народно читалище „Свети Свети Кирил и 

Методий - 1927” – с. Винарово 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 Народно читалище „Свети Свети Кирил и Методий - 

1927” – с. Винарово 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 „Винониада – традиции и бъдеще” по процедура за 

подбор на проекти BG06RDNP001-19.450, 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 

 

МАРИЯНА КРИВОШАПКОВА  

Заместник Кмет на Община Чирпан 

Упълномощена със заповед РД-09-207/22.03.2021 г. 

 

 

 

 

Съгласувал:………........……… 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Главен юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

 


