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Приложение 2 
към Решение № 290,  взето с протокол № 48  

от редовно заседание на Общински съвет Сопот, 

 проведено на  27.05.2015  г. 

 

М О Т И В И 

към проекта на  Наредба за условията и реда за именуване и преименуване на 

общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци на 

територията на Община Сопот 

 

Именуването и преименуването на общински обекти е в правомощията на 

Общинските съвети, регламентирано в чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА, а поставянето на 

паметници и други възпоменателни знаци на територията на съответната община пък е 

съотнесено към правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от същия закон.  

Причините, поради които внасям настоящето предложение за приемане на наредба, 

са:  

1. От възстановяването на общината, не е приеман такъв местен нормативен акт, 

регламентиращ условията и реда, по който тези дейности да се осъществяват на 

територията на община Сопот, каквато е практиката на голямата част от общините в 

България;  

2. Разписаните условия, ред и правила, ще дадат възможност на правоимащите 

органи и лица да правят свои мотивирани предложения за  именуване и преименуване на 

общински обекти и за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци, като акт на 

почит към видни общественици, събития и постижения с принос за световното и  

националното развитие и за развитието на Сопот и населените места на територията на 

общината. 

Целите, които се поставят с настоящата Наредба са: законосъобразност; даване на 

възможност на граждански инициативни комитети пряко да участват в местното 

самоуправление, като правят предложения за именуване и преименуване на общински 

обекти или за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци, като в случаите, в 

които преименуването е свързано с промяна на лични и други документи се изисква 

съгласие на минимум 51% от заинтересованите лица; недопускането на дублетни и 

приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади, както и такива 

свързани с тоталитарни идеологии или асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми 

на дискриминация. 

За прякото приложение на измененията не се изискват допълнителни финансови 

и/или други средства, различни от разходваните до този момент.  

От прилагането на Наредбата се очаква да се постигнат следните резултати: 

-   регламентация на прякото приложение на правомощия на Общинския съвет;  

- съхраняване и развитие на традиционния модел на именната структура на 

сопотските улици, свързан с имена на хора, исторически събития, открития от различни 

области на човешките познания и култура; 

-  възможност за съхраняване за поколенията на историческата памет и знания за 

лица и събития на видни общественици, свързали живота и делата си с обществени ползи; 

-  възможност за широк обществен дебат; 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ:   

          / Мариана Кацарова / 


