
 

 
 

   

П Р А В И Л А 
за провеждане на публичен конкурс 

за избор на химн на Община Чирпан 

 
 

I. Общи положения: 
 

   Химнът е един от символите на града и общината – музикално-поетично 

произведение, което представлява синтезиран израз на минало, настояще и 

бъдеще и подчертава уникалността на местната култура. 

   Право на участие в конкурса има всеки български творец, който може да 

кандидатства с една авторска творба – текст и/или музика, конкретно 

създадена за случая. 

   Конкурсът  за  избор  на  химн на Община Чирпан протича на 2/два/ 

кръга – избор на текст и избор на музика. 

   Творбите ще бъдат селектирани от специално сформирана комисия, 

която включва в състава си доказани професионалисти в областта на 

музиката и поезията, както и длъжностни лица от Общинска 

администрация и Общински съвет Чирпан. 

  Три селектирани произведения ще бъдат предложени за обсъждане и 

гласуване от гражданите  на община Чирпан, а  краен избор и 

утвърждаване  -  от Общински съвет Чирпан. 

   Община Чирпан  придобива авторските права върху утвърденото 

произведение. 

   Избраното цялостно произведение ще бъде възложено за адаптация за 

изпълнение от Духов оркестър и хор; студиен звукозапис, като същото 

следва да стане неразделна част от репертоара на Общинските състави и 

изпълнявано по време на тържествени и протоколни чествания. 
 

 

II. Етапи в провеждането на конкурса: 
 

Конкурсът за избор на химн на Община Чирпан протича в следната 

последователност: 

    1. Обявяване на конкурса в сайта на Община Чирпан и в Съюза на 

българските композитори. 

    2. Написване и представяне на текстове. Срок – от деня на обявяване 

на конкурса  до  30.06.2020 г. 



     3. Обсъждане и подбор от комисията на едно текстово предложение. 

Срок от 01.07. - 05.07. 2020 г. 
     4. Обявяване на сайта на Община Чирпан и в Съюза на българските 

композитори на  селектираното текстово предложение – 07.07. 2020 г. 

     5. Написване и представяне на музика  към  одобрения от комисията 

текст.  Срок 07.07- 31.08.2020 г.  

     6. Обсъждане и подбор от комисия на три варианта на цялостни 

произведения /музика и текст/.  Срок 01.09-15.09.2020 г. 

     7. Гласуване от граждани на община Чирпан чрез анкета от 15.09. до 

20.09.2020 г. и публично обсъждане на 25 септември. 

      8. Избор и утвърждаване от Общински съвет Чирпан на сесия на 

Общинския съвет. 

 

 

III. Избор на текст: 
 

   Предложенията за текст за химн на Чирпан трябва да бъдат специално 

написани за конкурса, като темата засяга миналото, настоящето и 

бъдещето и подчертава отличителните характеристики на града и местната 

култура, посредством художествени изразни средства на поезията. 

 

   Срок за подаване на текстовите творби за химн на Чирпан: от деня на 

обявяване на конкурса до 30 юни. 

   Произведенията се депозират в деловодството на Община  Чирпан на 

адрес:  

   гр. Чирпан 6200, пл.”Съединение” №1, e-mail: kmet@chirpan.bg, 

www.chirpan.bg  .   

   Работно време на Центъра за административно обслужване – от 

понеделник до петък: 08:00 ч. – 17:00 ч. (без прекъсване).  

   Възможно е изпращане с куриер. 

 

   Предложенията се предоставят в плик с размер А4, който включва 

комплект от: 

 заявление за участие /образец 1/; 

 творческа биография; 

 декларация за авторство /образец 2/; 

 отделен, ненадписан и запечатан плик, в който се поставя текстът, 

с който лицето кандидатства в конкурса. 

   След изтичане на срока за депозиране на текстовите творби и оценката 

им, комисията излъчва едно предложение  за създаване на музика по него. 

  

    До 07.07.2020 г. изборът на комисията се обявява на интернет 

страницата  на  Община  Чирпан  и  в  Съюза  на  българските 

композитори. 
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IV. Избор на музика за химн на Чирпан: 
 

   Предложенията за музика на химна трябва да бъдат в нотно изписване за 

пиано/партитура, глас и демо запис, включващ цялостния вариант –  

селектираният от комисията  текст и създадената музика към него. 

   Музикалните произведенията следва да бъдат специално написани за 

конкурса. 

   Срок за подаване на музикалните творби за химн на Чирпан: от 07 юли 

до 31 август. 

 

   Музикалните произведения се депозират в деловодството на Община 

Чирпан на адрес:  

    гр. Чирпан 6200, пл.”Съединение” №1, e-mail: kmet@chirpan.bg, 

www.chirpan.bg . 

    Работно време на Центъра за административно обслужване – от 

понеделник до петък: 08:00 ч. – 17:00 ч. (без прекъсване).  

    Възможно е изпращане с куриер. 

 

   Предложенията се предоставят в плик с размер А4, който включва 

комплект от: 

 заявление за участие /образец/; 

 творческа биография; 

 декларация за авторство  /образец/; 

 отделен, ненадписан и запечатан плик, в който се поставят: 

- CD с демо запис на музикатa – пиано/партитура и глас; 

- Нотно изписване на музикатa – пиано/партитура и глас; 

- Избрания от комисията   текст. 

 

До 15 септември комисията селектира три цялостни произведения /музика и 

текст/ за химн на гр. Чирпан. 

   Предложенията на комисията се подлагат на обсъждане и гласуване от      

гражданите на община  Чирпан. 

   Общинският съвет обсъжда и утвърждава едно от предложенията за химн на 

гр. Чирпан. 

   Община Чирпан придобива авторски права над утвърденото от Общинския 

съвет произведение за химн /текст и музика/ на Чирпан. 

 

 

IV. Награден фонд за класирания текст и музиката към него за 

химн на Чирпан: 
 

 - за класирания текст на химна – 800 лв. 

 - за класираната музикалната част на химна – 1 300 лв. 
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V. Kомисия в състав: 
 

Съпредседатели: 

 

    1. Ценко Минкин - Председател на Съюза на българските композитори. 

    2.  Проф. д-р Димитър Михайлов - преподавател, Катедра "Българска 

литература"  на ВТУ ”Св. св. Кирил и   Методий”. 

 

Членове: 

 

 1.  Марияна Кривошапкова – зам. кмет на община Чирпан 

 2. Проф. д-р Ромео Смилков – Преподавател по Пиано и История на 

клавирното изкуство Академия за Музикално, танцово и изобразително 

изкуство – Пловдив 

 3. Ангелина Паскалева  -  директор на дирекция „Образованиe, култура, 

социални и младежки политики и туризъм” 

 4.  Тодор Иванов - гл. експерт „Култура” 

 5. Яна Делирадева -  асистент  по  хорово  дирижиране  в  АМТИИ 

Пловдив  и  диригент  на  хор “Детска китка” 
 

 

Комисията има за задача: 
 

 1. В срок до 07.07.2020 г.  да избере  текста, по които трябва да се напише 

музика. 

 2.  До 07.07.2020 г.  изборът на комисията се обявява на интернет страницата на 

Община Чирпан и в Съюза на българските композитори. 

 3. Обсъждане и подбор от Комисията  на  цялостни произведения /музика и 

текст/.  Срок 01.09 - 15.09.2020 г. 
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