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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 

 

от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“  

 

Относно:  Създаване на временна комисия за промяна наименованията на 
местности на територията на община Шумен 

     

 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 

 

 

Голяма част от наименованията на местностите на територията на община 
Шумен са изгубили значението си, и не са в съгласие със съвременните реалности и с 
принципите на българската именна традиция. Съгласно чл. 1 от Указ № 1315 от 
09.07.1975г. за наименованията, наименованията на обекти с местно значение следва да 
се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки обект. Те трябва да 
отразяват красотатата и богатството на българския език, да са благозвучни, разбираеми, 
лесни за произнасяне и кратки, да внушават чувство на достойнство и гордост. Голяма 
част от наименованията на местностите на територията на Общината не са съобразени с 
тези принципи, както и с българското историческо и културно наследство. Голяма част 
от местностите носят все още имена като „Беш тепе“, „Кара чакъл“ „ Кечи Баир“, 
„Мералък“ и много други. 
 

С оглед изложеното и на основание: чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21,  ал. 1, т. 18 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Указ № 1315 от 
09.07.1975г. за наименованията 

 

ПРЕДЛАГАМ  Общинският съвет да приеме следното: 
 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Създава временна комисия със срок на действие 2 месеца. В състав 7 
члена, от които 1 представител от постоянната комисия по Териториално развитие 
и селищно устройство, 1 представител от постоянната комисия по Култура, 
културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и 
вероизповедания, 1 представител от постоянната комисия Правна и опазване на 
обществения ред, 1 представител от Просвета, образование и наука, 1 
представител от  Европейски проекти, международно сътрудничество и 
взаимодействие с неправителствени организации и 2 представители от Общинска 
администрация, със следната задача: извършване на проучване кои от 
наименованията на местности в землището на Община Шумен не съответстват на 
принципите заложени чл. 1, ал. 2 от Указ № 1315 от 09.07.1975г. за наименованията 
и да направи мотивирани и подходящи предложения за тяхната промяна, 
съобразени с местните народни традиции и с българското историческо и културно 
наследство. 



 

2. За целите на поставената задача, комисията да проведе консултации с 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с Общинска служба „Земеделие - 
Шумен, както и с други институции по нейна преценка. 

 

 3. След приключване на работата си временната комисия подлага 
направените от нея предложения за промяна на обществено обсъждане, след което 
запознава с тях Общинския съвет. 
  

 4. Съобразно предложенията направени от временната комисия 
Общинският съвет преименува всички местности в землището на Община 
Шумен, които не съответстват на принципите заложени чл. 1, ал. 2 от Указ № 1315 
от 09.07.1975г. за наименованията. 
 

  

 

 

12.04.2016г.      Вносител ................................. 

                  Наталия Стефанова -ПП“НФСБ“  

 


