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МОТИВИ, СЪОТВЕТНО ДОКЛАД, ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА 

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ЗА 

ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ 

ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 
 

1. Причини:  

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, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако 

наредбата противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия 

по степен акт. В чл. 16 от Закон за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) е регламентирано правото на общините да определят свои символи и 

почетни звания. Разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 21 и т. 22 от ЗМСМА уреждат 

правомощията на Общинския съвет за одобряване на символ и печат на общината, 

както и удостояване с почетно гражданство на български и чуждестранни граждани. 

Общите принципи и редът за именуване и преименуване на общински обекти са 

описани в УКАЗ № 1315 за наименованията за обекти от национална и местно значение 

в България, който е неприложим към днешните условия. 

В тази връзка законодателя е дал възможност на всяка една община да уреди с 

наредба материята относно символите и почетните звания, начина на използването им и 

реда за тяхното връчване и редът за именуване и преименуване на общински обекти и 

за паметниците и други възпоменателни знаци. 

 

2. Цел: 

Предложената за приемане Наредба има за цел да бъдат въведени ясни правила 

и ред за определяне на  символите и почетните звания, начина на използването им, 

тяхното връчване и именуване и преименуване на общински обекти и паметниците и 

други възпоменателни знаци при спазване на точни процедури. Както и въвеждане на 

определен ред при вземане на решения за поставяне, преместване и премахване на 

паметници и други възпоменателни знаци на територията на общината.Предложението 

е на основание чл. 21, ал. 1, т. 18, т. 21, т. 22, и ал. 2 от ЗМСМА съгласно, които 

общинските съвети: приемат решения за именуване и преименуване на улици, 

площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности 

и други обекти с общинско значение, одобрява символ и печат на общината и удостоява 

с почетно гражданство български и чуждестранни граждани като за целта приемат 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

С новата Наредба се обезпечава прилагането на нормативната база от по – 

висока степен. 

 

3. Финансови средства:  

   За приемането на нова Наредба за символиката на община Велинград, за 

именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други 
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възпоменателни знаци на територията на  община Велинград не е необходимо 

разходването на финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати: 

При изработване на проекта за  приемане на нова Наредба за символиката на 

община Велинград, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за 

паметниците и други възпоменателни знаци на територията на  община Велинград са 

спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

Резултати, които се очакват от прилагането на предложените промени в 

Наредбата са синхронизиране на текстовете на наредбата с действащото 

законодателство в Република България, както и спазването на установените в Закона за 

нормативните актове изисквани за законосъобразност на приеманите нормативни 

актове. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганото приемане на нова Наредба за за символиката на община 

Велинград, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за 

паметниците и други възпоменателни знаци на територията на  община Велинград е в 

пълно съответсвие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите 

и целите на на ционалното и местно законодателство. 

 

Съгласно чл.  26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, чрез публикуване на 

настоящия проект  на Наредба за символиката на община Велинград, за именуване и 

преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други 

възпоменателни знаци на територията на  община Велинград, общината предоставя 

възможност на всички заинтересовани в срок от 30 дни от датата на публикуване 

13.06.2019г. да направят своите предложения и становища по изготвения проект. 

Заседание на комисия за разглеждане на предложения и становища – 10,00ч. на 

16.07.2019г.. 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: 

Кмет на община Велинград 

 
Съгласувал: 

Н. Видаркинска – директор, дирекция „АДУС“ 

 

Изготвил и съхраняващ досието: 
Пл. Гьоров - юрисконсулт 


