
  

 До Председател ОбС Шумен 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Добрин Чайлев 

        Относно: Избиране на временна комисия за осъвременяване на наименованията на местности на 

територията на община Шумен. 

Уважаеми съветници, 

 На основание чл. 21, ал.1 и т. 18 от ЗМСМА, предлагам  на вашето внимание да се запознаете с 

приложените документи и да вземем  информирано решение! Решение за създаване на комисия, която да 

изгради стратегия и да промени чуждоезиковата топонимия  на местностите в общ. Шумен с българска 

такава! Много от тях са с архаични, отживели своята епоха имена, които са неразбираеми в днешно време. 

Някои могат да бъдат  преведени буквално, други по смисъл, а трети направо да им се дадат  нови имена, 

така както в общ. Стара Загора бяха сменени имената на 868 местности! 

 Приложени документи: 

1. От  общ гр. Шумен, Становище от арх. Калин Костадинов, Председател на Експертния съвет по 

наименованията с изх.N 61-01-322/ не се чете. 

2. От  заседанията на ОбС гр.Стара Загора. 

 - Протокол N 31 от заседание на ОбС Стара Загора, проведено на 27.03.2014 г.  

 Относно: Преименуване на местности на територията на община Стара Загора. 

 - Протокол N 19 от заседание на ОбС Стара Загора, проведено на 23.02.2017 г.  

 Относно: Сформиране на временна комисия за преименуване на местности на територията на община 

Стара Загора. 

 - Протокол N 22 от заседание на ОбС Стара Загора, проведено на 25.05.2107 г.  

 Относно: Удължаване срока на временната комисия за преименуване на местности на територията на 

община Стара Загора. 

 - Протокол N 27 от заседание на ОбС Стара Загора, проведено на 30.11.2017 г.  

 Относно: Удължаване срока на временната комисия за преименуване на местности на територията на 

община Стара Загора. 

 - Протокол N 33 от заседание на ОбС Стара Загора, проведено на 31.05.201 г.  

 Относно: Преименуване на местности на територията на община Стара Загора. 

 - Общинска служба по земеделие, Регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ в землищата на гр.Стара 

Загора и с. Оряховица! 

3. Определение N 12304/12.10.2018 г. на ВАС по адм. дело № 11687/2018 г. 

  

 Предлагам  на Основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет Шумен да приеме 

следното РЕШЕНИЕ: 

 1.Приема да бъде подготвена цялостна стратегия по осъвременяване на наименованията на местности 

на територията на община Шумен. 

 2. Създава комисия от 11 члена, 8 (осем) общински съветници и 3 (трима) специалисти от Общинската 

администрация, с мандат от 6 (шест) месеца. 

 3. Избира следните общински съветници за състава  на комисията, Председател  и Зам. Председател: 

      - ОС ...........................     - ОС ...........................   - ОС............................   - ОС............................ 

      - ОС............................     - ОС............................   - ОС............................   - ОС ........................... 

      - ОА............................     - ОА............................   - ОА............................ 

 4. Възлага на кмета на общината да включи трима специалисти от общинската администрация в 

състава на комисията и да извърши всички последващи нормативно определени действия в изпълнение на 

горното решение. 

 5. Избраните членове общински съветници в Комисията ще работят безвъзмездно! 

  

 

 26. 10. 2019 г.                                                                              С уважение:...................... 

 гр. Шумен                                                                                         /инж. Добрин Чайлев/ 


