ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Откриване на кампания за набиране на средства за придобиване в общинска
собственост на поземлен имот с № 81414.502.2015 по КК на град Чирпан, включващ къща –
недвижимо културно наследство от местно значение, обитавана от Георги Попгеоргиев
Данчов – Зографина
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам да обявите кампания за набиране на дарителски средства за придобиване на
горепосочения имот в общинска собственост поради следните съображения:
Сред именитите български художници, участвали в освободителните борби на
България, името на Георги Данчов - Зографина се асоциира с всеотдайно родолюбие и
отдаденост към Отечеството. Неговата народно полезна и творческа дейност преминава в
градовете Чирпан, Пловдив и Свищов. Именно в родният ни Чирпан художникът Георги
Данчов - Зографина е нарисувал и увековечил: Левски, Ботев, Раковски, Стамболов, Д.
Матевски и други видни българи. Особено място в творчеството му на художник заемат
портретите на Васил Левски, включително и този нарисуван с маслени бои по памет през 1896
год.
Освен с рисуване, Георги Данчов се занимава и с революционна дейност. През 1869 г.,
Георги Данчов се запознава с Васил Левски. През същата година Апостолът е в Чирпан,
където отсяда в дома на Зографина и основава чирпанския таен революционен комитет. За
председател е избран Георги Данчов. През следващите години и до самото залавяне на Васил
Левски, двамата осъществяват непрекъснати срещи и обиколки из чирпанско и новозагорско, а
домът на Зографина се превръща в средище на тайния революционен комитет. Именно
стените на този дом са „свидетели” на съдбоносни срещи и събития, оставили отпечатък върху
историята на град Чирпан - в частност, и на България - като цяло.
Имотът е бил собственост на Тоша Петкова / починала / с наследници Радка Дженева и
Антония Марекова. Имотът е представлявал полумасивно жилище, състоящо се от две стаи,
кухня, килер, изба, барака, навеси, маза и дюкян. По силата на ПМС № 60 от 1975 г. имотът е
отчужден през 1982 г. и е актуван за държавен. Целта е създаване на музей. На основание
ЗВСВОНИ наследниците на Тоша Дженева са поискали през 1992 г. да им бъде върнат имота,
за което са платили необходимата сума на общината. Със заповед от 03.06.1992 г. на кмета на
Община Чирпан е възстановена собствеността върху имота на Радка Дженева и Антония
Марекова. От 2007 г. собственик на имота е Петър Тодоров Танев.
Настоящите собственици са изявили готовност и желание да я прехвърлят възмездно на
Община Чирпан за сумата от 90 000 / деветдесет хиляди /. В бюджета на Общината за 2021 г.,
не е предвидена сума, която да бъде изразходвана за тази цел, но Община Чирпан разполага с
възможността да съфинансира покупката на имота след приключване на дарителската
кампания.
Придобиването на имота от Община Чирпан ще позволи в същия да се организират
съответните чествания на годишнини, поклонения и популяризиране дейността на Георги
Данчов. По този начин къщата ще бъде запазена и реновирана за бъдещите поколения.

На основание гореизложеното и поради значимостта на личността на Георги Данчов за
жителите на град Чирпан и с оглед осигуряване на нужните средства за придобиване на
къщата му в общинска собственост, предлагам да се приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4, т.3 във връзка с чл.16 от Наредба
№ 6 за получаване и управление на дарения от Община Чирпан, Общински съвет – Чирпан:
1. Обявява кампания за набиране на средства за придобиване в общинска собственост на
поземлен имот с № 81414.502.2015 по КК на град Чирпан, заедно с построените в него
сгради. Началото на кампанията е с начална дата от влизане в сила на настоящето
решение и е с краен срок до 31.12.2021 г.
2. Даренията се приемат чрез Общински съвет – Чирпан по следната банкова сметка:
IBAN BG 71 CECB 9790 8447 2667 00, ЦКБ АД, BIC CECBBGSF, код за плащане: 44 51
00, по която граждани и фирми могат да преведат суми, които ще бъдат използвани
единствено и само за придобиване на имота от Община Чирпан.
3. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши последващите съгласно нормативната
уредба действия.
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