
П Р О Т О К О Л 

 
ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИМЕНУВАНЕ НА ПЛОЩАД 

 

 

Днес, 24.09.2021 година, от 10:00 часа, в голямата зала на Община Чирпан се 

проведе обществено обсъждане за именуване на площад. 

 

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 Кметът на Община Чирпан  е отправил покана за участие в публично 

обсъждане за именуване на площад на името на Никола Манев. 

 

Датата, часът и мястото на общественото обсъждане бяха предварително 

оповестени на интернет страницата на Община Чирпан. 

 

В 10:00ч. на 24.09.2021 г. в Голямата заседателна зала на Община Чирпан 

присъстваха Кметът на Община Чирпан, представители на местните медии, експерти от 

общината и граждани. 

 

Обсъждането откри г-н Ивайло Крачолов – кмет на Община Чирпан. Той обърна 

внимание на подзаконовите разпоредби, с които са регламентирани задълженията на 

Кмета на Община Чирпан и начина на представяне на предложението за именуване на 

площад съгласно тези разпоредби. Бяха представени основни биографични данни за  

личността на Никола Манев, както и идеята за оформяне на площадното пространство 

във връзка с завършването на обект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. 

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

 

На обявеното обществено обсъждане за именуване на площад бе взета думата от 

г-н Георги Иванов – дългогодишен служител на Община Чирпан, работил към къща 

музей „П.К.Яворов” и художествена галерия „Никола Манев”, който съобщи, че има и 

гражданска инициатива за именуване на площада на името на чирпанския 

световноизвестен художник Никола Манев. 

 

Кметът на Община Чирпан съобщи, че сградата на Художествена галерия 

„Никола Манев” се нуждае от ремонт на покрива. Това е и причината картините, 

намиращи се в нея, в момента да не са изложени. Също така г-н Крачолов съобщи, че 

изготвянето на макета и проекта за паметник на Никола Манев от чирпанския 

художник и скулптор Владимир Кондарев е безвъзмездно, а транспортът на самия 

паметник е финансиран с дарения. Самата отливка на паметника е финансирана от 

капиталовите разходи на общината със собствени средства и с дарения.  

 

 

 

 

 

 

 

     Протоколист: ……………….. 

                         /Силвия Колева/ 


