
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване на 

изискванията на  чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове приложено Ви 

представям за разглеждане на заседание на Общински съвет – Чирпан доклад и 

предложение за решение относно приемане на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН. 

Моля да процедирате изпълнението на чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от 

АПК като законоустановения срок от 30 дни, да се предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ 

ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН. 

 

Приложение: 

1. Доклад относно Приемане на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И 

ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЧИРПАН; 

2. Проект на решение; 

3. Проект на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН; 

4. Предварителна оценка на въздействието на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ 

И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И 

ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЧИРПАН; 

 

 

Вносител: 

Росен Иванов – общински съветник 

 

 

 



 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ 

ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН. 

  

  

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

  

Предлагам на Вашето внимание проект на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН. 

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. 

 

Мотиви за приемане на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ 

ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН: 

1. Причини, които налагат приемането на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ 

И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И 

ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЧИРПАН: 

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. 



  

2. Цели, които се поставят: 

Предложената за приемане от ОбС Чирпан Наредба има за цел да бъдат 

въведени ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти, при 

спазване на точни процедури. Тя има за цел и въвеждане на определен ред при вземане 

на решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и други 

възпоменателни знаци на територията на общината. Предложението е на основание 

ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 18, и на чл. 21, ал. 2, съгласно които общинските съвети 

приемат решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, 

инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с 

общинско значение. 

  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

За прилагане на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ 

ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН не е необходимо разходването на 

допълнителни финансови или други средства. 

 

4.Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

• Създадени точни и ясни правила и процедури за именуване и преименуване на 

общински обекти; 

 

  

5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на Наредба е подзаконов нормативен акт, който е в пълно 

съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и 

целите на националното и местно законодателство. 

 

Във връзка с гореизложеното прилагам: 

1. Проектно решение; 

2. Проект на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ 

ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН; 

3. Предварителна оценка на въздействието на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

  

 

 

С уважение: 

Росен Иванов – общински съветник в Общински съвет Чирпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  

 

ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ 

ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН,  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН. 

Спазвайки разпоредбите на чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК е 

даден срок от 30 дни на заинтересованите лица да направят своите предложения, 

мнения и препоръки по проекта на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН, изготвен 

е доклад с мотиви към проекта на наредба и предварителна оценка на въздействието на 

наредбата. 

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. 

В тази връзка предлагам Общински съвет Чирпан да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.18 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА: 

         1. Приема НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ 

ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН. 

Вносител: …………………………. 

Росен Иванов 

Общински съветник 



 

Предварителна оценка на въздействието на НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

1. Основания за законодателна инициатива 

Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет Чирпан за приемане на 

Наредбата е чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от същия закон. 

 
2. Заинтересовани страни 

Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на НАРЕДБА №5 ЗА 

ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА 

ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЧИРПАН са физическите и юридическите лица живущи на територията на 

община Чирпан. 

 

3. Анализ на разходи ползи 

За прилагане на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс. С 

предложения проект на Наредба се цели да бъдат въведени ясни правила и ред за 

именуване и преименуване на общински обекти, при спазване на точни процедури. Тя 

има за цел и въвеждане на определен ред при вземане на решения за поставяне, 

преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци на територията 

на общината. 

 

4. Административна тежест и структурни промени 

С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в общинска администрация 

Чирпан. Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен 

експертен ресурс за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата. 

 

5. Въздействие върху нормативната уредба 

Приемането на Наредбата не води до последващи промени на други нормативни 

актове, за които законодателна инициатива има Общински съвет Чирпан. 


