
ПРОЕКТ 

НАРЕДБА 

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

 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на 
използване, реда на избор и връчване на символите, знаците, званията на 
Община Георги Дамяново в тържествени случаи и по специални поводи; 
Чл.2. При определяне вида и символиката на знаците се вземат предвид 
традициите и обичаите на населението от района, както и историческото и 
културно наследство; 

ГЛАВА ВТОРА 
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
Чл.3. Символите на Община Георги Дамяново, обект на Наредбата са в 
йерархическа последователност и взаимосвързаност: 
/1/Знаме на община Георги Дамяново; 
/2/Герб на община Георги Дамяново; 
/3/Официален печат на Община Георги Дамяново; 
/4/Огърлица - медальон на Община Георги Дамяново; 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 
Чл.4. Знамето на Община Георги Дамяново е с първостепенно значение; 
Чл.5 Цветът на знамето е бяло, в центъра е поставен гербът на Община 
Георги Дамяново; 

               /1/ Знамето е изработено от текстил - тъкан плат сплитка “лито”. 
Платът е изтъкан от основни и вътъчни нишки с еднаква дебелина от 100% 
химична коприна (полиестерна-ПЕК, или полиамидна - ПАК, или вискозна 
- ВИК); 
               /2/ Размерите на знамето на Община Георги Дамяново са в 
отношение 5:8, независимо от мащаба на възпроизвеждането на еталона; 



       /3/ Знамето на Община Георги Дамяново има правоъгълна форма със 
съотношение на широчина към дължина 5:8. Стандартната пропорция е: 

1. широчина (А) 100 см. 
2. дължина (В) 160 см. 

              /4/Копия на знамето могат да се изработват в различни размери в 
зависимост от мястото на поставянето или условията при носенето му. 
              /5/Може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти, 
фрагове, отпечатвано на хартия; да се увеличава или намалява, като се 
спазва съотношението на символите. При използване във вертикално 
положение, гербът се поставя прав; 
Чл.6. Знамето задължително се поставя в кабинета на кмета, заседателната 
зала на Общинския съвет, учебните заведения и на пилон пред сградата на 
Община Георги Дамяново; 
Чл.7. Участието на знамето в чествания, тържества и други може да се 
осъществява в следните случаи: 

/1/ Национални празници на Република България; 
/3/ Празник на Община Георги Дамяново; 
/4/ Празници и чествания на годишнини в населените места на 

община Георги Дамяново; 
         /5/ Тържествени заседания на Общински съвет – Георги Дамяново; 
         /6/При вариант - знаме на Република България, знаме на Европейския 
съюз и знаме на Община Георги Дамяново - в средата се поставя 
националното знаме, вляво - на Община Георги Дамяново, вдясно - на 
Европейския съюз, гледано към тях; 
         /7/ При вариант - знаме на Република България, знаме на Община 
Георги Дамяново, знаме на Европейския съюз, знаме на НАТО - от двете 
страни на знамената на Община Георги Дамяново, на Европейския съюз и на 
НАТО трябва да се поставят български знамена, гледано към тях; 
        /8/ При издигане на знамето на Община Георги Дамяново, заедно със 
знамето на побратимена община от друга държава, почетно място се дава на 
общинското знаме, което се поставя от лявата страна, гледано към тях; 
       /9/ При издигане знамената на няколко побратимени града, знамето на 
Община Георги Дамяново се поставя в средата, ако броят на останалите 
знамена е четен. В началото и в края на реда, ако броят на останалите знамена 
е нечетен. Знамената на чужди общини се подреждат на еднаква височина, по 
азбучен ред съобразно българската азбука; 
 
Чл. 8.  При посещение на официални делегации на чужда държава в Община 
Георги Дамяново, почетно място се дава на българското знаме, което се 
поставя от лявата страна, гледано към тях; 



Чл.9. Използването на тиражираните варианти на знамето на Община 
Георги Дамяново по начин, който уронва престижа на Общината, 
съдържащи аморални елементи и други се санкционира по чл.31 от ЗААН; 
Чл.10. Забранява се използването на знамето на Община Георги Дамяново 
за  политически, религиозни и националистически послания;  
Чл.11. Знамето на Община Георги Дамяново е йерархическо подчинено по 
смисъл и значение на Националното знаме на Република България; 
Чл.12. Секретарят на Община Георги Дамяново организира изработването, 
съхранението и предоставянето на стандартни образци за цветовете на 
знамето на Община Георги Дамяново; 
Чл.13. При изобразяване на знамето самостоятелно или като част от 
художествена композиция, както и при изобразяване на елементи от него, е 
необходимо да се спазват изискванията за наситеност на основния цвят; 
Чл.14. Знамената се поддържат в изряден естетичен вид и се подменят 
съгласно изискванията; 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ГЕРБ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 

 
Чл.11. Гербът на Община Георги Дамяново изразява неговата идентичност 
и връзката на традиции, минало и настояще. Има кръгла форма, 
изобразяваща пламък, който символизира трите планински върха „Трите 
чуки”. В него са стилизирани характерните особености на общината: 
Лопушанския манастир, Стара планина, „канатица”-елемент от 
копиловските килими, река Огоста (от лат. Augusta),  и злато (от лат. 
aurum). Цветното изображение на герба включва: бяло, зелено, червено, 
кафяво, синьо и черно.  

Чл.12. Гербът присъства като елемент на знамето и печата на Община 
Георги Дамяново; 
Чл.13. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се 
отпечатва на хартия и червен восък, да се уголемява или умалява при 



спазване на съотношенията между отделните елементи в него по утвърден 
еталон; 
 

ГЛАВА ПЕТА 
ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
Чл.14. Официалният печат на Община Георги Дамяново е изображение на 
герба на Общината; 
Чл.15. Официалният печат на Община Георги Дамяново има кръгла 
форма. В средата е изобразен гербът на Общината, около герба в горната 
половина на кръга е разположен надпис “Община Георги Дамяново”, а в 
долната “Кмет”; 
Чл.16. Официалният печат се съхранява от Кмета на Община Георги 
Дамяново; 
Чл.17. Официалният печат на Община Георги Дамяново се полага след 
подписа на Кмета на Община Георги Дамяново или председателя на 
Общински съвет –Георги Дамяново върху оригинала на: 
/1/Споразумения, договори и други официални документи с важно за 
Община Георги Дамяново с дългосрочно значение; 
/2/Всички пълномощия за представяне на Община Георги Дамяново в 
отношение с други държави и побратимени общини; 
/3/Официални декларации на Община Георги Дамяново; 
/4/Удостоверения за удостояване със званието “почетен” и “заслужил” 
гражданин на Община Георги Дамяново; 
/5/Грамотите, издавани за особени заслуги към Община Георги Дамяново; 
/6/Други документи с представителен за общината характер; 

 
ГЛАВА ШЕСТА 

ОГЪРЛИЦА МЕДАЛЬОН 
 
Чл.19. Огърлицата медальон е уникална и се изработва от ковък метал в 
единичен екземпляр; 
Чл.20. Медальонът има кръгла форма, която представлява герба на 
Община Георги Дамяново; 
Чл.22. Огърлицата медальон се връчва на кмета при встъпването му в 
длъжност; 
Чл.23. Огърлицата медальон се съхранява от кмета на Община Георги 
Дамяново; 



Чл.24.  Кметът носи огърлицата медальон при: 
- Встъпването му в длъжност; 
- Всички национални празници на Република България; 
- Празника на Община Георги Дамяново; 
- Тържествени сесии на Общински съвет-Георги Дамяново; 
- Връчване звание “почетен” и “заслужил” гражданин на Община 

Георги Дамяново; 
- Други тържествени случаи; 

 
 

ГЛАВА СЕДМА 
ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
Чл.24. Почетните знаци на Община Георги Дамяново са: 
1. Златен почетен знак. 
2. Почетна грамота. 
3. Почетен плакет. 
Чл.25 /ал.1/ Златният почетен знак представлява позлатена значка върху 
която е изобразен герба на Община Георги Дамяново; 
/ал.2/ Златният почетен знак се връчва заедно със званието “Почетен 
гражданин на Георги Дамяново”. 
Чл.26. Почетната грамота на Община Георги Дамяново се връчва от Кмета 
на Общината на обществени организации, институции и граждани на 
община Георги Дамяново за обществени заслуги, както и по случай  
кръгли годишнини; 
Чл.27. Почетният плакет може да бъде изработен от различни материали в 
различни форми и размери, с вградено изображение на герба на Община 
Георги Дамяново; 
Чл.28. Удостояването с почетните знаци на Община Георги Дамяново 
става със заповед на кмета на Общината и след решение на ОбС – Георги 
Дамяново. Връчването им се извършва на тържествена церемония от кмета 
на Община Георги Дамяново или от упълномощено от него лице; 
Чл.29. За издадените почетни знаци се води отделен регистър, който се 
съхранява от кмета на Общината или упълномощено от него лице; 
 
 
 
 



 
ГЛАВА ОСМА 

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ 
 
Чл.30. Почетните звания, обект на Наредбата, са в йерархична 
последователност: 

1. Почетен гражданин на Община Георги Дамяново; 
2. Заслужил гражданин на Георги Дамяново; 
Чл.31./ал.1/ Удостояването със званието “Почетен гражданин на Община 
Георги Дамяново“ става с решение на Общинския съвет. Решението се 
взема с мнозинство от общия брой на общинските съветници, след тайно 
гласуване; 
/ал.2/ Удостояването със званието “Заслужил гражданин на Община 
Георги Дамяново “ става с решение на Общинския съвет. Решението се 
взима с мнозинство от общия брой общински съветници, след тайно 
гласуване; 

Чл.32. Предложение до Общинския съвет за удостояване със званията 
"почетен" и"заслужил" може да правят: 
1. Председателят на Общински съвет – Георги Дамяново; 
2. Кметът на Община Георги Дамяново; 
3.Постоянните комисии към Общинския съвет, групите на общинските 
съветници или общински съветник; 
4. Инициативни комитети на граждани, подкрепени от подписа на 
минимум 100 жители на община Георги Дамяново за званието "почетен" и 
на 50 за званието "заслужил"; 
Чл.33. Званието "Почетен гражданин на Община Георги Дамяново “ се 
връчва един път в годината на тържествена сесия с участието на 
председателя на Общинския съвет, кмета на общината, кметове и кметски 
наместници,  общински съветници и граждани; 
Чл.34. Званието "Заслужил гражданин на Община Георги Дамяново“ се 
връчва не повече от два пъти в годината на тържествена церемония с  
участието на председателя на Общинския съвет, на кмета, общински 
съветници и граждани; 
Чл.35. Предложението по чл. 32 се придружава от подробни мотиви и 
кратка биографична справка. Може да се прилагат: копия от дипломи, 
свидетелства и др; 



Чл.36. Със званието "Почетен гражданин на Община Георги Дамяново “ се 
удостояват: 
1. Видни държавни, обществени, стопански, научни, културни и спортни 
дейци, свързали своята дейност с община Георги Дамяново, с 
утвърждаване престижа и развитието на Общината или нейните населени 
места пред национални и международни институции и по повод техни 
кръгли годишнини; 
2. Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на 
Община Георги Дамяново; 
3. Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни 
ситуации за спасяване на човешки живот или предотвратяване на 
престъпление; 
4. Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за общината и 
населените места в нея; 
5. При други заслуги от голяма обществена значимост; 
Чл.37. Със званието "Заслужил гражданин на Община Георги Дамяново “ 
се удостояват: 
1. Дейци на науката, чиито постижения са принос в развитието на Община 
Георги Дамяново; 
2. Автори на стойностни литературни, художествени, музикални, 
исторически, етнографски, географски и други творби, посветени на 
Община Георги Дамяново или нейните населени места, които обогатяват 
културно-историческото наследство на общината; 
3. Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прослава 
на Община Георги Дамяново; 
4. Лекари и медицински лица с изключителни заслуги за животоспасяване 
и лечение на болни; 
5. Граждани, проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на 
човешки живот, за предотвратяване  на престъпления и други; 
6. Лица, занимаващи се с благотворителна дейност; 
Чл.38. След приетото от Общинския съвет решение за удостояване със 
званията "почетен" и "заслужил" гражданин на Община Георги Дамяново 
на вносителя на предложението и на удостоения се изпраща копие от 
решението, както и покана за връчване на удостоверението за присвоено 
звание, която съдържа дата, час и място на провеждане на тържествената 
сесия на ОбС – Георги Дамяново; 



Чл.39./ал.1/ На удостоените със званието "почетен" и "заслужил" 
гражданин на Община Георги Дамяново се издава удостоверение по 
специално изготвен образец, което съдържа: номера на удостоверението, 
номера на решението на Общинския съвет, повода за удостояването; 
/ал.2/ Удостоверението се подписва от Кмета на Общината и от 
председателя на Общинския съвет и се подпечатва с печат на Община 
Георги Дамяново; 
/ал.3/ Удостоените със званията "почетен" и "заслужил" се вписват в 
почетната книга; 
 /ал.4/ Връчването се извършва по реда на чл. 33 и чл. 34 от тази Наредба. 
Чл.40. Носителите на званията "почетен" и "заслужил" гражданин на 
Община Георги Дамяново имат право: да бъдат включвани в 
представителни делегации в страната и чужбина; да присъстват на 
заседания на Общинския съвет, с право на съвещателен глас; да участват в 
работни срещи на общинското ръководство по въпроси, свързани с 
професионалните им компетенции, както и в чествания и празници, 
организирани в Георги Дамяново  и други населени места на територията 
на Общината. 
Чл.41. Общинският съвет може да отнеме с решение званията "почетен" и 
"заслужил" гражданин на Георги Дамяново на лица, осъдени за 
престъпления с влязла в сила присъда; 
Чл.42. Удостоеният със звание „почетен” или „заслужил” гражданин може 
да откаже званието, като за целта подава писмено заявление до кмета на 
Община Георги Дамяново, който внася предложение до Общински съвет – 
Георги Дамяново, за решение. 
Чл.43. Почетната книга на Община Георги Дамяново се изработва в 
еднакви по формат томове, всеки от които съдържа по 100 номерирани 
листа. На първата страница се изобразява гербът на Община Георги 
Дамяново с надпис "Книга за почетните и заслужилите граждани на 
Община Георги Дамяново ", том… 
Чл.44. В почетната книга се вписват удостоените със званията “почетен” и 
“заслужил” гражданин на Община Георги Дамяново, като се посочват 
трите имена, мотивите, поводът и основанията за удостояването им. На 
удостоените се предоставя възможност собственоръчно в нея да изразят 
отношението си към Георги Дамяново и населените места в общината. 
 
 
 



ГЛАВА  ДЕВЕТА 
ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
Чл.59. Официален празник на община  Георги Дамяново е 22 септември. 
Чл.60. Празникът на община Георги Дамяново се провежда под патронажа 
на Кмета на Община Георги Дамяново. 
Чл.61 . Програмата се утвърждава от Кмета на Общината. 
Чл.62. Подготовката и провеждането на празника на Община Георги 
Дамяново се финансират от бюджета на Община Георги Дамяново. 
 
 

ГЛАВА ДЕСЕТА 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§.1. Тази Наредба отменя всички досегашни регламентирани разпоредби в 
Община Георги Дамяново; 
§.2. При загубване или унищожаване на удостоверението по чл.30, ал. 1 
след писмено заявление от удостоения се издава ново удостоверение; 
§.3. Ако предложенията за „почетен гражданин“ и „заслужил гражданин“ 
нямат необходимите гласове, номинирането му може да се поднови след 
три години; 
§.4. Званията по чл.30 могат да се присъжда и посмъртно; 
§.5. При определени поводи Община Георги Дамяново може да учредява 
допълнителни символи и знаци; 
§.6. За неуредени с настоящата Наредба въпроси Общински съвет – Георги 
Дамяново, приема отделни решения; 
§ 7. Наредбата влиза в сила след влизане в сила на Решение №……./…….г.   
на Общински съвет Георги Дамяново; 
 
 


