
М О Т И В И 

КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ,     
ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 

1. Причините са свързани с фактическата обстановка, според която 
към настоящия момент Община Георги Дамяново ползва символи, 
който са изработвани 90-те години на 20 век. От тогава не е 
извършван цялостен преглед, обновление и категоризиране на 
символите. Липсва и актуална нормативна уредба в Община 
Георги Дамяново, регулираща този въпрос. 

2.  Целите, които се поставят с приемането на наредбата са: 
Повишаване на значимостта на усилията на наши съграждани, 
които са допринесли за развитието в различни области и 
получили местно, регионално, национално или международно 
признание в областта на здравеопазването, културата, 
образованието, научната дейност, спорта, обществената дейност и 
др. С приемането на  Наредба за символите, почетните знаци, 
отличията и почетните звания на Община Георги Дамяново 
нормативната база на Общината да се актуализира и допълни с 
отсъстващ нормативен акт, регулиращ определената дейност. По 
този начин ще се изгради една по-пълна, ефективна и 
структурирана правна уредба. 

       3.  Финансови средства необходими за прилагането на наредбата: 

 Целеви средства от бюджета на Община Георги Дамяново, 
като размера на паричните средства към почетните звания и 
награди по раздел III от Наредбата, се определят ежегодно с 
бюджета на общината. 

 Средства от дарители, спонсори и др. 
 

3. Очакваните резултати от приемането на Наредба за символите, 
почетните знаци, отличията и почетните звания на Община 
Георги Дамяново са свързани с унифициране на използваните 
символи, спазване на тяхната йерархична зависимост, правилното 
им използване в обществения живот и възможността за 
удостояване с определени отличия след гласуване и решение на 
ОбС – Георги Дамяново. Да се даде положителен пример и 
стремеж към принос за популяризиране личности, допринесли за 
доброто име на община Георги Дамяново.  



4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
показва, че се спазва общоприетата практика, включително и в 
страната, държавни и общински институции да имат своя 
символика, изразяваща самочувствието, силата на традицията и 
вярата в бъдещето на гражданите от съответната общност. 
Регулира се необходимостта от установяване на нормативен ред, 
постановяващ условията, критериите и начина на използване, а 
така също и реда по връчване.  

 


