
 

  
 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

 

 

ОТ 

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Относно: Кандидатстване на Детска градина „Калина Малина” гр. Чирпан с 

проект по Мярка 7 към МИГ Чирпан. 

 

Господин председател, дами и господа общински съветници, 

 

В Община Чирпан са входирани писма с Вх. № 15-00-56/17.11.2021 г. и Вх. № 15-

00-57/17.11.2021 г. от г-жа Росинка Божкова, директор на Детска градина „ Калина 

Малина” гр. Чирпан, с което се изразява желанието на Детска градина „ Калина Малина” 

гр. Чирпан и готовността им да кандидатстват с проект „Съхраняване на културното 

нематериално наследство чрез пресъздаване на Коледни обичаи, характерни за 

Чирпански регион” 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”, 

съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие. 

 

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

проекта е съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и 

развитие на местното културно наследство и традиции, посредством пресъздаване на 

коледни обичаи характерни за Чирпанския регион, от децата в детската градина. 



 

Стремежът е подрастващото поколение да бъде въвлечено в дейности по опазване на 

местните традиции и опазване на нематериалното културно наследство на региона.  

 

Основни дейности ще бъдат: 

 

1. Пресъздаване на коледни обичаи, характерни за Чирпанския регион от децата 

в детската градина; 

2. Изработване и печат на брошура за коледните обичаи. 

 

За целите на кандидатстването и одобрението на проектните предложения, 

задължително изискуемите документи, които трябва да бъдат приложени към пакета 

документи за кандидатстване са: 

 

1. Решение на общински съвет, за кандидатстване по реда на условията на Мярка 

7 към МИГ Чирпан; 

2. Проектите да отговарят на приоритетите на „План за интегрирано развитие на 

Община Чирпан 2021 г. - 2027 г.”. 

 

 

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. Разрешава на Детска градина „Калина Малина” гр. Чирпан да кандидатства с 

проект „Съхраняване на културното нематериално наследство чрез 

пресъздаване на Коледни обичаи, характерни за Чирпански регион” 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”. 

 

2. Дейностите по проект „Съхраняване на културното нематериално наследство 

чрез пресъздаване на Коледни обичаи, характерни за Чирпански регион” 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:………........……… 

СИЛВИЯ КОЛЕВА 

Юрисконсулт на Община Чирпан 

 

 

 

 

Изготвил:………........……… 

ДИЛЯНА СТОЯНОВА 

Ст. Експерт ЕПП, ТСУ и ИК Община Чирпан 

 

 


