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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

ОТ РОСЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ  -  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

 

Относно: Сформиране на Временна комисия за изготвяне на Наредба за именуване 

и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на 

територията на Община Чирпан и извършване на проучване за наименованията на 

улиците в населените места в общината 

 

 

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общите принципи и редът за именуване и преименуване на общински 

обекти са описани в УКАЗ № 1315 за наименованията за обекти от национално и 

местно значение в България (обн. ДВ, бр. 55 от 18.07.1975 г.), който е неприложим 

към днешните условия. Общински съвет Чирпан не разполага с точни и ясни 

правила за именуване и преименуване на общински обекти и работи на базата на 

опит от минали години, който в много случаи се разминава с възгледите на 

чирпанлии. 

Създаване на определен с нормативен акт ред за именуване, преименуване 

на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на 

Община Чирпан ще спомогне на гражданите да бъде възстановен и доразвит 

традиционният модел на именната структура на улици, площади, паркове, 

квартали, сгради за култура и образование с местно значение, при спазване на 

точни процедури. 

Едновременно с изготвянето на нормативна уредба комисията ще има за цел 

да извърши проучване на съществуващото положение с наименованите общински 

обекти на територията на общината към настоящия момент. След извършеното 

проучване комисията има възможност да излезе с доклад с мотивирани и 

подходящи предложения за промяна наименованията на обекти, съобразени с 

местните народни традиции. 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1, чл.42, чл. 56, ал.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Чирпан, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация: 

 

1. Да бъде създадена Временна комисия за изготвяне на Наредба за именуване и 

преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на 

територията на Община Чирпан и извършване на проучване за наименованията 

на улиците в населените места в общината със срок на действие до 31.03.2019 г. 

2. Сформираната по т.1 временна комисия да бъде в състав от 7 члена - пет 

общински съветника и двама представители на общинска администрация 

Чирпан. 



3. Избира следния състав на Временна комисия за изготвяне на Наредба за 

именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други 

възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан и извършване на 

проучване за наименованията на улиците в населените места в общината: 

3.1. ……………………………. – председател  

3.2. ……………………………. – зам.-председател  

3.3. ………………………….. – член  

3.4. ………………………….. – член  

3.5. ………………………….. - член  

3.6. Представител на общинска администрация Чирпан – член  

3.7. Представител на общинска администрация Чирпан – член  

 

4. Възлага на Кмета на Община Чирпан да определи представители на общинска 

администрация в състава на комисията по т.3 от решението. 

5. След приключване срока на действие на временната комисия, председателя на 

комисията внася в Общински съвет Чирпан доклад от извършената работа.                   

 

 

РОСЕН ИВАНОВ……………………. 

Общински съветник 


