
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.16. Относно: Даване на съгласие за поставяне на територията на парк „Казармите” - 
в УПИ III „За музей, летен амфитеатър и площад”от кв. 11 по плана на гр. Севлиево -на 
паметник на загиналите във войните от гр. Севлиево

Уважаеми общински съветници,

УПИ III от кв. 11 по плана на гр. Севлиево, заемащ югоизточната част на парк за 
отдих, спорт и развлечения „Казармите”, е отреден за „Музей, летен амфитеатър и площад”. 
Към настоящият момент е изпълнено площадното пространство. На следващ етап от 
реализацията на проекта за парка се предвижда преустройство на запазената сграда във 
военно-исторически музей.

В хода на реализацията на проекта с главния проектант е обсъждана идеята за 
поставяне на паметник на загиналите във войните от гр. Севлиево. Към настоящият момент 
служителите на Историческия музей - Севлиево са издирили имената на загиналите 
севлиевци в Руско-Турската война от 1877-1878 г., Сръбско-Българската война от 1885 г.. 
Балканските войни в периода 1912-1913 г.. Първата и Втората световни войни. 
Предложението на общинската администрация е на подходящо място в близост до площада 
да бъде поставен паметник, представляващ мемориална стена с вградени в нея паметни плочи 
с имената на загиналите.

Съгласно чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията поставянето на 
мемориални знаци /паметници, паметни плочи и др./, свързани с исторически събития или 
личности, се извърпша след решение на Общинския съвет и след съгласуване с 
Министерството на културата.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет-Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 62, ал. 8 от Закона за устройство на територията, 
Общинският съвет-Севлиево ДАВА СЪГЛАСИЕ на територията на парк за отдих, спорт и 
развлечения „Казармите” -  в УПИ III, с отреждане „За музей, летен амфитеатър и площад”, от 
кв. 11 по плана на гр. Севлиево - да бъде поставен паметник на загиналите във войните от 
гр.Севлиево.
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