
 

  
 

 

 

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, 

 

Детска градина „Здравец” гр. Чирпан изразява своето желание да кандидатства с 

проект по Мярка 7 към МИГ Чирпан. 

 

Детска градина „Здравец” гр. Чирпан има намерение да кандидатства с 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”, съответстваща на 

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

 

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

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

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

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

Гергьовден.  

 

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, за кандидатстване по реда на 

условията на Мярка 7 към МИГ Чирпан. 



 

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 „Здравец” гр. Чирпан да кандидатства с 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”. 
 

 

 

 

 

Вносител:………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:………........……… 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Главен юрисконсулт 

 

 

 


