
         ПРОЕКТ 

 

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 

 

 Чл.1. (1) Настоящата Наредба урежда реда за подаване на предложения и вземане на 

решение от Общинският съвет за изграждане на паметници, мемориални обекти или други 

възпоменателни знаци, върху обекти или поземлени имоти общинска собственост на  

територията на Община Айтос, както и правата и задълженията на общинските органи, 

юридическите и физическите лица, във връзка с подаването на предложения, вземането на 

решения за изграждането им. 

          (2) Обектите по ал.1 са произведения на човешката дейност, които документират 

материалната и духовната култура на обществото и имат научно, художествено и историческо 

значение или са свързани с живота и дейността на видни общественици, военни, политически, 

културни и научни дейци и които по смисъла на ЗУТ са строежи.   

        Чл.2. (1) Разпоредбите на настоящата Наредба се отнасят за всички населени места на  

територията на Община Айтос.  

          (2) Настоящата Наредба не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци 

на територията на гробищните паркове на Община Айтос.   

 Чл.3. (1) Процедура по изграждане на паметник, мемориален знак или други 

възпоменателни знаци, включва: 

 1. Писмено предложение от лицата по чл.4 от Наредбата  до  Общински съвет Айтос; 

 2. Решение на Общински съвет Айтос. 

 (2) Инвестиционните проекти за изграждане на паметници в урбанизирани и 

извънселищни територии, свързани с исторически събития и/или личности, се съгласуват с 

Министерство на културата, съгласно чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията. 

 (3) Изграждането на паметник, мемориален знак или други възпоменателни знаци се 

извършва на база: 

 1. Действащ ПУП, за който са проведени процедури, предвидени в глава седма, раздел 

III и IV от Закона за устройство на територията, за създаване, обявяване и одобряване на 

устройствени планове и Закона за културното наследство; 

 2. Одобрен инвестиционен проект, за който са проведени процедури предвидени в 

глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията, за съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти; 

 3. Разрешение за строеж, за което са проведени процедури, съгласно глава осма, раздел 

III от Закона за устройство на територията и или разрешение за поставяне. 

 Чл.4. Писменото предложение до Общинския съвет за изграждане на паметник, 

мемориален знак или друг възпоменателен знак може да бъде направено от: 

 1. Кмета на общината; 

 2. Общински съветник;  

 3. Кметове на населени места; 

 4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и 

други организации; 

 5. Местна гражданска инициатива, организирана  по реда на Закона за прякото участие 

на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.   

  Чл. 5. (1) Искането трябва да съдържа: 

 1. Подробни мотиви за изграждането на паметника (мемориалният знак); 

 2. Задание за проектиране; 

 3. Подробен устройствен план (ПУП) или скица предложение за изменение на ПУП; 

 4.  Идеен проект и макет на паметника (мемориалният знак); 
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 5. Приблизителна количествено стойностна сметка (в случаите, в които ще се изгражда 

със средства на Община Айтос); 

 6. Източник на финансиране. 

 (2) В случаите, в които искането се внася от местна гражданска инициатива, 

подписката следва да отговаря на изискванията на чл.49 на Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, и да е подкрепена от 25  души с 

постоянен адрес и или  настоящ адрес на територията на общината.    

 Чл.6.  Предложението  по чл.4 трябва да бъде придружено от Протокол - становище на 

Експертния съвет по устройство на територията.         

 Чл.7. В случаите, в които Община Айтос изгражда със собствени средства паметника, 

мемориалния знак или друг вид възпоменателен знак, авторът им се определя след конкурс, 

обявен от кмета на общината, след решение на Общински съвет. 

 Чл.8. В случаите, когато Община Айтос не участва със собствени средства в 

изграждането на обектите по ал.1, не се провежда конкурс, като Експертният съвет по 

устройство на територията представя становище за художествената му стойност и синтеза с 

градската среда. 

 Чл.9. Проектите за изграждане на обекти по ал.1 се публикуват на интернет страницата 

на общината, а техен макет се излага на обществено достъпно място за срок не по-кратък от 

един месец от датата на искането, с оглед провеждане на обществен дебат върху качествата на 

проекта. 

     Чл.10. Общественият дебат представлява обществено обсъждане, проведено съгласно 

чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и се подпомага от Общинска 

администрация. 

      Чл.11. Предложението  за изграждане на обектите по ал.1, придружено с документите  

по чл.5 от Наредбата и резултата от общественото обсъждане, се внася за разглеждане на 

заседание на Постоянните комисии на Общинския съвет.  

 Чл.12. (1) Решението на Общинския съвет за изграждане на паметник, мемориален 

знак или други възпоменателни знаци в публични пространства, в урбанизирани и 

извънселищни територии на територията на Община Айтос се приема  с мнозинство повече от 

половината от общия брой на общинските съветници. Ако предложението не получи 

необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано 

след 1 година.   

   (2) С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса за източника на 

финансиране, както и мястото, на което ще бъде и обекта. 

    (3) След влизане в сила на решението по ал.2 се провеждат останалите предвидени 

процедури по ЗУТ за изграждане на паметник, мемориален обект и други възпоменателни 

знаци.   

 Чл.13. (1) Кметът на общината изготвя и поддържа регистър на паметниците на 

територията на общината. Регистърът се утвърждава от Общинския съвет.  

 (2) Кметът на общината или упълномощено от него лице упражнява контрол по 

изграждането, стопанисването и опазването на паметниците, мемориалните знаци или 

художествените пластики, на територията на общината. 

 Чл.14. Всички паметници, мемориални обекти и художествени пластики са публична 

общинска собственост при спазване на закона за авторското право и сродните му права. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

  § 2. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Айтос, проведено на 

........................... и влиза в сила три дни след публикуването й във в-к „Народен приятел”.  

       

       Председател на Общински съвет Айтос  


