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Д О К Л А Д 

от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Относно: Необходимостта от приемане на 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. 

 

Приемането на нова 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 е от важно значение, тъй 

като до настоящия момент, няма подзаконов нормативен акт, който да урежда условията 

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

поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни 

знаци(паметни плочи, барелефи и др.) на територията на община Първомай.  

Съгласно Чл. 57, ал. 1 от ЗУТ: Върху недвижими имоти могат да се поставят 

рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, въз основа на 

разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с Наредба на Общинския съвет 

по чл. 13а и  чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. 

Основна цел на предвижданото приемане на тази наредба, е да бъдат въведени 

ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти и условията и 

реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни 

знаци(паметни плочи, барелефи и др.) на територията на община Първомай  при 

спазване на точни процедури. Разписан е специален ред, предвид характера и 

спецификата на художествените елементи, които е необходимо да отговарят на 

определени изисквания, както и да бъдат одобрени от експерти със съответното ниво на 

компетентност. 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за реда и условията за именуване и 

преименуване на общински обекти и за изграждане, поставяне, преместване на 
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паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Първомай, е 

разработен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове 

(ЗНА) в законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез публикуването на 

интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на 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. 
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