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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за издигане на паметни плочи с барелефи на академик д-р 

Ташо Ташев и професор архитект Петър Ташев в градинката на улично уширение пред 

УПИ I- наркооп и културен дом, кв.45 по плана на село Дълбок извор.  
 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

В Община Първомай е постъпило предложение от Костадин Кротнев – кмет на 

село Дълбок извор за издигане на паметни плочи с барелефи, представляващи 

образите на академик д-р Ташо Ташев и брат му проф. архитект Петър Ташев, родом 

от селото, които са предварително изработени по идеен проект от семейството им и 

дарени на кметство Дълбок извор. 

Мотивите за това са следните: 

Академик д-р Ташо Ангелов Ташев е роден в село Дълбок извор през 1909 година. 

Завършил е хуманитарна медицина в Тулуза, Франция през 1936 година. Постигнал 

научно звание академик на Българската академия на науките и е приет за 

действителен член на няколко чуждестранни академии на науките. 

През 1950 г. проф  д-р Ташев  станал съосновател на Института за специализация и 

усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ), а от 1952 г. за два мандата бил негов Ректор. 

През 1951г. основал първото в Европа Специализирано отделение по 

гастроентерология и първата в света Катедра по гастроентерология към ИСУЛ. За 20 

години под негово ръководство са обучени повече от 1000 специализанти по 

Гастроентерология. С негова помощ и непосредствено ръководство са хабилитирани 8 

професори и над 20 доценти. 

Той е основател и на Института по хранене при БАН (1959) и дългогодишен 

Директор на Центъра по хигиена, екология и хранене към Медицинска академия в 

София. През 1973 г. бил избран за Председател на АМИЕВ- Международна медицинска 

асоциация за изучаване на условията на живот и здраве. 

Академик д-р Ташо А. Ташев е  бил дългогодишен член на съвета по програмата за 

глада към Университета на ООН в Токио. 
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        На 20 август 1997 г. медицинската и научна общественост се прости с Акад. д-р 

Ташо Ангелов Ташев, който остави трайна следа в науката и здравеопазването. 

 

Проф. арх. Петър Ангелов Ташев е роден в с. Дълбок извор на 27.04.1915 г. 

Следвал архитектура в гр. Прага и Белград и се дипломирал през 1941 г.  

Проф. арх. Ташев бил от първите български хабилитирани специалисти по 

градоустройство. Той е съосновател и първи ръководител на Катедрата по 

градоустройство в УАСГ, а от 1970 г. до 1978 г. за два мандата бил декан на Факултета 

по архитектура. 

От 1950 г. той ръководи колектива, който разработва градоустройствения план 

на Димитровград и проектира центъра на града. Затова през 1952 г. арх. Петър Ташев е 

удостоен с Димитровска награда за строителство и архитектура. 

Негово дело е и проекта за изграждане на новия родопски град Рудозем. 

От 1960 г. до 1968 г. проф. арх. Ташев бил Главен архитект на София в 

продължение на два мандата. Под негово ръководство бил разработен  и приет със 

закон Генерален план за развитието на София, като Столица на РБългария. По този 

план са изградени жилищните комплекси, основните градски магистрали, 

топлофикацията, метрото и др. 

Арх.Ташев е разработил и подарил проект за центъра на с. Дълбок извор. 

Забележителен е приносът на академик д-р Ташо Ташев и професор архитект Петър 

Ташев и смятаме за удачно и целесъобразно да се увековечат имената на тези бележити 

български учени. 

 

Предложението от Костадин Кротнев – кмет на село Дълбок извор за издигане на 

паметни плочи с барелефи, беше разгледано и от Общински експертен съвет по 

устройството на територията, който с Решение I по точка 1 от Протокол №37 от 

15.11.2021 г. дава съгласие, относно допустимостта за поставяне на монументално-

декоративен елемент - паметните плочи на братя Ташеви с барелефи, представляващи 

образите им, в зелената площ пред читалищна сграда, разположена в УПИ I, кв. №45 

по плана на село Дълбок извор, след вземане на решение от Общински съвет и при 

условията на чл.57, ал.1 от ЗУТ. 

 

Прогнозната стойност за изграждането на постаментите, върху които ще бъдат 

поставени двата барелефа е в размер на 6000 лв., която сума ще бъде заложена в 

Бюджет на община Първомай за 2022 г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1 т.8 и т.23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.1 и ал.2 от 

Наредба за реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за 

изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на 

територията на община Първомай, приета с Решение № 180 взето с Протокол № 21 от 

редовно заседание на Общински съвет Първомай, проведено на 24.06.2021г., 

предлагам Общински съвет на община  Първомай, да приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие за поставянето на монументално-декоративни елементи, 

представляващи паметни плочи с барелефи на братя Ташеви, в зелената площ 

пред читалищна сграда, разположена в УПИ I, кв. № 45 по плана на село Дълбок 

извор. 

2. Средствата за изграждането на композицията, върху които ще бъдат поставени 

двата барелефа, в размер на 6000 лв., ще бъдат за сметка на общината и заложени 

в Бюджет на община Първомай за 2022 г. 

 



 

3. Възлага на кмета на община Първомай да извърши всички необходими действия 

по изпълнение на взетите решения. 

 

Мотиви: Посочените лица имат изключителен принос в науката и 

здравеопазването, съгласно подробно изложените по-горе мотиви. 

 

           

Приложения:           

            1. Предложение вх.№ 10-06-15/15.11.2021 г. от Костадин Кротнев – кмет на 

село Дълбок извор; 

2. Схема за ситуиране на монументално-декоративен елемент – 

възпоменателна плоча – барелеф с изх.№1063/15.11.2021г.; 

3. Чертеж на фундамента; 

4. Снимки на двата барелефа.                                   

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Николай Митков 

Кмет на община Първомай 

 

 

 

 


