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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване 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 на e-

mail адрес:obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. 

Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

към 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, прилагаме съответните мотиви, както 

следва:  

  

МОТИВИ 

към  

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 

 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ на 

Наредбата 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: 

 

I. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, всеки общински съвет 

може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока 

степен, неуредените от тях обществени отношения с местно значение. Ако общинска 

наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, се прилага по-високият по 

степен акт.  

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредбата:  

До настоящия момент, на територията на община Първомай, 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.  
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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. 56, ал. 2 от ЗУТ.  

С настоящия проект на наредба, е разписан 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. Съгласно чл. 62, ал.8 от Закона за устройство на територията, 

мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни 

структури и елементи и други), свързани с исторически събития и/или личности, се 

разрешават по реда на ЗУТ, след решение на Общинския съвет и съгласуване с 

Министерството на културата.  

За мемориалните места и обекти със статут на единични или групови недвижими 

културни ценности и за строежите в техните граници и охранителни зони, се прилагат 

изискванията на Закона за културното наследство.  

Със Закона за устройство на територията и Закона за културното наследство се 

определя общата закона рамка и изисквания, на които следва да отговаря всеки 

инвестиционен проект за изграждане на паметник, като законодателя поставя и 

изискване за решение на Общински съвет в тази насока, без да определя реда за приемане 

на решенията в тази насока. Предвид обстоятелството, че в повечето случаи 

изграждането на паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци са 

свързани и с друг въпрос – мястото /територията/, на което ще бъде изграден съответният 

паметник или мемориален обект, в повечето случаи, това са територии, които по своето 

функционално предназначение са публична общинска собственост, е необходимо да 

бъдат приети ясни правила, описващи последователността на разглеждане на 

съответното искане, респективно определяйки лицата, имащи право на инициатива за 

внасяне на искане и провеждане на процедура по изграждане на паметник, мемориален 

обект или друг възпоменателен знак, което също е от компетентността на Общински 

съвет.  

 

2. Цели, които се поставят:  

Основна цел на предвижданото приемане на настоящата 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.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата 

наредба:  

Средствата, необходими за прилагане на Наредбата за именуване и преименуване 

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

община Първомай, когато инициативата за изграждането, поставянето или 

преместването им е от Община Първомай, могат да бъдат осигурени от общинския 

бюджет и съобразени с всички други дейности на общината. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива: 



В проекта за Наредбата 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, са заложени ясни правила 

за именуването и преименуването на общинските обекти, които в максимален обем да 

регламентират този род дейности на територията на община Първомай. Предвидени са и 

административно наказателни разпоредби, забраняващи неправилното поставяне, 

премахване и разрушаване на съществуващи общински обекти, табели, паметници и 

други възпоменателни съоръжения, което ще спомогне за опазване на обществения 

морал и общоприетите норми на поведение на територията на община Първомай . 

 

5.  Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други 

възпоменателни знаци на територията на Община Първомай, е в пълно съответствие с 

Европейското законодателство, спазвайки разпоредбите и целите на националното и 

местното законодателство.  

 

Правни основания: чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове; чл. 28, ал. 

1 и ал.2 от Закона за нормативните актове; чл. 57, ал. 1 във връзка с  чл. 13а и чл. 56, ал. 

2 от Закона за устройство на територията. 

 

II.  Принципи:  

При изработването на 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, са 

спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането 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, за да има разписан ред и ясни правила, по които да се извършват именуване и 

преименуване на общински обекти и изграждане, поставяне, преместване на паметници и 

други възпоменателни знаци  

Принцип на обоснованост –Привеждане на нормативната база на община Първомай 

в съответствие със Закона за устройство на територията и останалите нормативни 

документи, с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата и 

закона.  

Принципи на предвидимост и откритост – Проектът 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 ведно с мотивите, доклада и частичната оценка ще бъде публикуван на 

официалния сайт на община Първомай за становища и предложения от заинтересованите 

лица.  

Принцип на съгласуваност – Проектът 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, ведно с 

мотивите, са съгласувани с компетентните служители от Общинска администрация – 



Първомай, чиято дейност е свързана с прилагането на посочения нормативен акт. 

Проектът и мотивите към Наредбата, са предоставени публично на заинтерсованите лица, 

чрез интернет страницата на Община Първомай, като ще бъдат взети предвид 

направените в хода на обсъждането становища и предложения. 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – предлаганата 

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 не е в противоречие със закона. Разписани са ясни 

правила за именуването и преименуването на общинските обекти, които регламентират 

тецзи дейности на територията на община Първомай. Предвидени са и административно 

наказателни разпоредби, забраняващи неправилното поставяне, премахване и 

разрушаване на съществуващи общински обекти, табели, паметници и други 

възпоменателни съоръжения, което ще спомогне за опазване на обществения морал и 

общоприетите норми на поведение на територията на община Първомай, като контролът 

се осъществява от компетентни за това лица. 

 

 

 Приложение: Проект 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. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ МИТКОВ ……/П/…… 

Кмет на Община Първомай 

 

 


