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Относно: Създаване и наименуване на площад „Никола Манев” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Към настоящия момент приключва работата по обект „Ремонт, реконструкция и 

благоустрояване на ул. „Пейо Яворов” и ул. „Крачолови” с изграждане на кръгово 

движение, като обектът е част от разчета за капиталовите разходи на общината със 

средства по ПМС № 360  /10.12.2020 г. Част от този разчет е и обект „Изграждане на 

паметник на Никола Манев” със собствени средства на Община Чирпан. Площадното 

пространство се оформя в кръстовището на ул."Крачолови", ул."Вълко и Кабаиван" и 

ул."П.Яворов" в терен- улична регулация, западно от осова точка 152, южно от ос.т.154 

и между ос.т.55 и ос.т.153. Обособява се кръгово движение за пътните транспортни 

средства с концентричен кръг за озеленяване с паметник /мемориален монумент/ на 

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. 



На основание чл.12, ал.2 от Наредба №5 за именуване и преименуване на 

общински обекти  и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на 

община Чирпан бе проведено обществено обсъждане на 24.09.2021 г., 10:00 часа. 

 

 

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното 

                    

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.12, ал.2 и ал.3 от Наредба 

№5 за именуване и преименуване на общински обекти  и за паметниците и другите 

възпоменателни знаци на територията на община Чирпан, Общински съвет – Чирпан: 

 

1. Създава площад в кръстовището на ул. „Крачолови”, ул. „Вълко и Кабаиван” и 

ул. „П.Яворов” в терен – улична регулация, западно от осова точка 152, южно от 

ос.т.154 и между ос.т.55 и ос.т.153. Обособява се кръгово движение за пътните 

транспортни средства с концентричен кръг за озеленяване с паметник 

/мемориален монумент/ на Никола Манев. 

2. Именува площада с паметник /мемориален монумент/ на Никола Манев – 

НИКОЛА МАНЕВ. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
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