ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МАРИЯ ГРИГОРОВА – общински съветник, Председател
на Комисия по символика
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община
Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със свое решение №1244/24.04.2014 год. Приехме Наредба за
символиката на Община Сливен. В процеса на прилагането на разпоредбите й се
установиха пропуски, които се налага да бъдат отстранени. Не е указан акта, за
удостояване със значка, с почетен знак и с грамота на община Сливен. Има
пропуски и в правомощията на комисията по символика, касаещи поставянето на
паметни плочи, паметници, символи и други обекти с общиинско значение.
Констатира се и непълнота в наредбата касаеща поставянето на герба на общината.
На основание гореизложното и чл.21, ал.2 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя и допълва Наредба за символиката на Община Сливен както
следва:
§1. В чл.25 текстът след „етнически цели” се заличава. И става ал.1
на чл.25;
§2. Създава нова ал.2 на чл.25 със следния текст „Поставянето му на
места, освен изрично посочените в чл.19 става с решение на Комисията по
символика.”;
§3. Отстранява техническа грешка при номерацията на точките в
чл.42, ал.1 като точка 5 да се чете точка 4.
§4. В чл. 52, ал.2 след израза „съветници” да се добави израза
„заседание,предхождащо тържественото заседание по случай 26 октомври –
Димитровден, официален празник на града;
§5. В ал.4 на чл.59 след израза „се извършва” се добавя израза
„заповед”;
§6. Досегашният текст на чл.61, става ал.1 на чл.61.
§7. Съдава нова алинея 2 със следния текста „Удостояването със
значка става със заповед на кмета.;
§8. В чл.62, ал.1 след израза „се връчва” се добява израза „със
заповед”

§9. В чл.65, ал.1 създава нова т.5. със следния текст „Прави
предложение до Общински съвет Сливен за поставяне на плочи, паметници
символи и др. Обекти с обществено значение, след съгласуване с главния архитект
на общината.
§10, т.5 на чл.65, ал.1. става т.6; т.6 става т.7.
ВНАСЯ:
МАРИЯ ГРИГОРОВА

МОТИВИ
За приемане на изменение на Наредба за символиката на Община Сливен

В процеса на прилагане на Наредбата за символиката на община Сливен,
приета с Реш. № 1244/24.04.2014 год., изм. с Реш. № 1399/27.08.2016 год. бяха
открити непълноти, които трябва да бъдат отстранени, за да може да бъде попълноценно прилагането й.
Целта е да се оптимизира дейността на Община Сливен в областта на
символиката.
Предложения проект не изисква допълнителни финансови средства и няма
да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.
Предлаганото изменение, съответства на eвропейското законодателство.

