ПРАВИЛНИК
за поставяне на паметници, мемориални знаци
и художествени пластики на територията на Община Варна
Чл. 1. Този Правилник урежда реда и начините за изработване и поставяне на паметници,
паметни знаци и художествени пластики на територията на Община Варна;
Чл. 2. Паметниците и паметните знаци изразяват признателността на варненци към видни
български и чуждестранни личности, дали своя принос за световното и българското развитие;към
герои,паднали за свободата независимостта на България и Варна; към български или чуждестранни
личности, допринесли за славата на Варна, свързали трайно живота си с града и работили за
неговото въздигане. Художествените пластики са част от градската среда и елемент от нейната
естетизация;
Чл. 3. Паметниците и мемориалните знаци се поставят на подходящи места на територията на
Общината с решение на Общинския съвет и по предложение на Кмета на Общината;
Художествените пластики се поставят със Заповед на Кмета на Община Варна;
Чл. 4. Проектът за решение на Общинския съвет се внася от ПК “Култура, вероизповедания,
медии” след широко и задълбочено обсъждане с експерти, творчески съюзи, историци,
общественици, организации на гражданското общество;
Чл. 5. Предложението на Кмета на Общината съдържа мотивировка за значението на личността,
основанието, поради което се предлага издигането на паметник или поставянето на мемориалния
знак (юбилейна дата, важно обществено-политическо събитие и т.н.) и художествена пластика,
посочва се мястото, където трябва да се поставят те, текста на български или на български и чужд
език, който ще бъде изписан, стойността на проекта, източниците на финансиране и параметрите,
по които ще се обяви конкурсът за изработката;
Чл. 6. Предложението трябва да бъде придружено от протокол-становище на Специализиран
Експертен съвет, определен от Кмета на Община Варна, в който влизат художници, архитекти,
дейци на културата, общественици и други. Ако мястото, на което ще се постави паметникът,
мемориалният знак или художествената пластика е частна собственост, задължително се представя
писмена декларация на собственика на имота, че е съгласен с предложението;
Чл. 7. Авторът на паметника, мемориалния знак и художествената пластика се определя след
конкурс, обявен от Кмета на Общината. В журито се включват учени-историци, дейци на изкуствата
и културата, общественици, художници, архитекти. Най-малко половината от членовете на журито
трябва да бъдат скулптори и архитекти.
Чл. 8. Общинският съвет може да разреши паметниците, мемориалните знаци и художествените
пластики да не се изработват след конкурс, ако са дарение, по решение на Министерския съвет на
Р. България или по предложение на Президента на Републиката. В този случай задължително се
взима предвид оценката на Експертния съвет за необходимостта от такова съоръжение, за неговите
художествени качества и вписването му в съответната градска среда;
Чл. 9. Резултатите от конкурсите се обявяват поне в един местен ежедневник. Те могат да
предложени за общоградско обсъждане. Редът и начинът на това обсъждане се определя от Кмета
на Общината.
Чл. 10. Писмени мотивирани предложения до Кмета на Общината за поставяне на паметници,
мемориални знаци и художествени пластики на територията на общината могат да правят държавни
органи, неправителствени организации, политически партии, инициативни комитети, търговски
дружества, частни лица – български и чуждестранни граждани. В своето предложение до
Общинския съвет Кметът представя списъка на органите, организациите и частните лица, с чието
мнение се е съобразил.
Чл. 11. Паметници, мемориални знаци и художествени пластики, поставени без разрешение на
Общинския съвет или без Заповед на Кмета на Община Варна, подлежат на премахване в срок до 30
дни след констатиране на нарушението;
Чл. 12. Паметници и паметни знаци, за чието поставяне Общинският съвет е взел решение до 30
юни 2005 г., но не са поставени до приемането на настоящия Правилник, подлежат на ново
обсъждане по реда, определен от този Правилник;
Чл. 13. В срок до три месеца от приемането на този Правилник със заповед на Кмета на общината
следва да се направи пълен опис и регистър на всички художествени пластики на територията на
общината;

Чл. 14. Премахването или преместването на паметници и мемориални знаци може да стане само с
решение на Общинския съвет по мотивирано предложение на Кмета на Общината. Художествените
пластики могат да бъдат премахвани само със Заповед на Кмета на Община Варна След
премахването им паметниците и мемориалните знаци се съхраняват в Регионалния исторически
музей, а художествените пластики – в Градската художествена галерия;
Чл. 15. Всички паметници, мемориални знаци и художествени пластики са собственост на Община
Варна при спазване изискванията на Закона за авторските и сродните права. Те се вписват в
специален регистър.
Чл. 16. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на приемането му.
Настоящият Правилник за поставяне на паметници и мемориални знаци на територията на Община
Варна е приет с Решение № 3064-3(38)/22.02.2006 г.
Изменян и допълван с решения на Общински съвет - Варна
№ 3440-12(40)/04.04.2006 г.
– нов чл. 6
№ 5089-1(56)/02, 03.08.2007 г.
- чл. 7 - промяна

