
           На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК,  

предоставяме на всички заинтересовани лица, в регламентирания 30-дневен срок, считано от дата на 

публикуване на настоящи проект - 01.11.2017 г., възможност за разглеждане, обсъждане, представяне на 

становища, предложения за изменение, допълнение и възражения по Проекта на НАРЕДБА ЗА РЕДА 

НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МЕМОРИАЛНИ ОБЕКТИ ИЛИ ДРУГИ 

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ ВЪРХУ  ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС. 
  Предложенията или становищата могат да бъдат предоставяни в деловодството на общинска 

администрация  Айтос или по електронна поща на e-mail: obs.aitos@abv.bg 

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 

НА НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА 

РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, 

МЕМОРИАЛНИ ОБЕКТИ  ИЛИ  ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ ВЪРХУ  

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА АЙТОС 

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

Причини, които налагат приемането на предложения Проект: 

            В Общински съвет Айтос, постъпват периодично искания за изграждане на паметници, 

мемориални обекти или други възпоменателни знаци. 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 решение в тази насока.  

           Предвид обстоятелството, че в повечето случаи изграждането на паметници, мемориални 

обекти или други възпоменателни знаци са свързани и с друг въпрос територията /място, на 

което ще бъде изграден съответният паметник или мемориален обект/,  като 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 от компетентността на  

принципала на Общинската собственост – Общинският съвет.     

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 

Предложената за приемане от ОбС Айтос Наредба има за цел да въведе ясни правила, 

реда и условията, на които следва да отговаря инициативата /заявлението/ за приемане на 

решение от Общински съвет за изграждане на паметник, мемориален обект или друг 

възпоменателен знак, разположен върху поземлени имоти общинска собственост на територия  

на Община Айтос. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба: 

За прилагане на новата Наредба за изграждането на паметник, мемориален знак или друг 

възпоменателен знак върху поземлени имоти общинска собственост на  територията на Община 

Айтос не са необходими финансови средства. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Настоящата Наредба е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки 

в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 


