
Справка 
 

за постъпили предложения относно приемане на НАРЕДБА  ЗА 
ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ и ЗА 
ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ на 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
 

 І. Предложение  от Кузо Божинов за допълване на Наредбата, както следва: 

Чл.2. /1/ Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са: 1. улици, 
булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на градския 
транспорт, подлези, надлези, мостове; 2. общинските начални и средни училища, 
детски градини и ясли; 3. общински болнични, социални и други заведения; 4. 
общински сгради на образователните и културни институти, читалища, библиотеки; 5. 
общински спортни комплекси, спортни съоръжения;6. Местности на територията на 
общината.  7. други.  

Чл.4. /1/ Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на 
територията на Община Септември се вземат от Общински съвет – Септември. /2/ 
Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани. /3/ 
Преименуват се обекти, когато се възстановява историческото наименование, 
историческата значимост, допуснати неточности или  когато името  е с небългарски  
произход.  

Чл.19. Забраняват се всякакви действия, свързани с паметниците или другите 
възпоменателни знаци извън реда, описан в глава трета от настоящата наредба, тяхното 
повреждане или унищожаване. 

Чл. 20 За неизпълнение на разпоредбите на тази наредба се налага санкция в 
размер от 200 до 500 вл. 

ІІ. Предложение  от Стефан Мерачев за допълване на Наредбата, както следва: 

            Чл.13. /1/ Общински съвет Септември взема решения за поставяне, преместване 
и премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци 
/паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Септември.  
           /2/ С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии 
средства /на общината, на инициаторите или събрани от дарения/ ще бъдат изградени 
художествената скулптура, паметникът или възпоменателният знак.  
           Чл.14. Писмено предложение до Общинския съвет за поставяне, преместване и 
премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци 
/паметни плочи, барелефи и др./ могат да правят:  
            1. Кметът на Община Септември;  
            2. Общински съветници;  
            3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община 
Септември; 
            4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, 
неправителствени и други организации;  



            5. Инициативни граждански комитети, формирани чрез съответна подписка.  
            Чл.15. Предложението за поставяне, преместване или премахване на 
художествена скулптура, паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:  
            1. подробни мотиви за предлаганото действие;  
            2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;  
            3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът 
или възпоменателният знак;  
            4. посочен източник на финансиране.  
            Чл.16./1/. Предложението за поставяне, преместване и премахване на 
художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци се обсъжда на 
съвместно  заседание на Постоянната комисия по „Образование и култура, с 
компетентност в областта на образованието, науката, развитието и закрилата на 
културата”  и  “Устройство на територията и земеделие, с компетентност в областта на 
градоустройството, строителството, архитектурата, жилищната политика, опазване на 
околната среда, земеползване и крайградски райони, инженерна инфраструктура, 
водоснабдяване и енергийно планиране, градски транспорт и безопасност на 
движението” при Общински съвет – Септември, която се произнася със становище на 
заседание на Общински съвет – Септември. На заседанията си тези комисии 
привличат като консултанти по компетентност художествени творци, историци, 
краеведи,писатели. 

 

 


