О Б Щ И Н А

С Л И В Е Н

НАРЕДБА
ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Приета с Реш. № 1244/24.04.2014 год., изм. с Реш. № 1399/27.08.2014 год.; изм. и доп. С Реш.
№180/28.04.2016 год.

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл.1. Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на ползване,
реда на избор и връчване на символите, званията и наградите на Община
Сливен в тържествени случаи и по специални поводи.
Чл.2./1/ Символите, званията и наградите, обект на наредбата, са в йерархична
последователност и взаимообвързаност.
/2/Символи на Община Сливен са:
1.Знаме на град Сливен
2. Герб на град Сливен
3. Официален печат на град Сливен
4. Ключ на град Сливен
5. Кметска огърлица
/3/ Почетни книги на Община Сливен
/4/ Звание „Почетен гражданин на град Сливен и Общината”
/5/ Награди на Община Сливен са:
1. Награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов”
2. Награда на Общинския съвет – Почетен знак „За граждански
принос”
3. Награда „Д-р “Иван Селимински”
4. Награда за стопанска инициатива „Добри Желязков”
5. Награда „Аргира Жечкова”
6. Награда „Сирак Скитник”
7. Награда „Милосърдие”
8. Почетен знак на град Сливен
9. Грамота на Община Сливен
10. Значка

ГЛАВА ВТОРА
Раздел първи
Символи
Знаме на град Сливен

Чл.3. Знамето на град Сливен е уникално и е символ с първостепенно значение,
който изразява самоуправлението на Сливен и Общината.
Чл.4./1/.Знамето на град Сливен има правоъгълна форма с хоризонтално
разположение на цветовете отгоре надолу – бяло, зелено, червено, зелено,
бяло. В средата на знамето е извезан гербът на Сливен. От трите му страни
знамето е обточено със сребърни ресни при стандартна пропорция (ширина
100см., дължина 166 см.); цветните полета имат следните размери: бяло 28,5см., зелено - 14 см., червено - 14 см., зелено - 14 см., бяло - 28,5 см.
/2/. Материалите за изработване да отговарят на изискванията на
българския държавен стандарт.
Чл.5. Знамето на град Сливен е прикрепено към дръжка, изработена от твърда
дървесина, която завършва в горния край със специален накрайник – пика.
Същата включва сребърен венец, средата на който е разположен изправен
двустранен златен лъв.
Чл.6. Оригиналът на знамето на град Сливен се съхранява в кабинета на Кмета
на общината.
Чл.7. Знаме на град Сливен се поставя в кабинета на Председателя на
Общинския съвет и в заседателните зали на Общинския съвет и Общинската
администрация.
Чл.8. Участието на Знамето в чествания, тържества и други може да се
осъществява в следните случаи:
1. Националния празник на Република България.
2. Официални празници на Република България.
3. Празник на град Сливен – Димитровден, 26 октомври.
4. Чествания на годишнини от събития, свързани с историята на град
Сливен.
Чл.9. Знамето на град Сливен може да бъде издигано и на други определени
места на територията на града и Общината, пo специално изготвен и одобрен
ритуал, съобразен с изискванията на официалния протокол на Рeпублика
България.
Чл.10 /1/. Знамето на град Сливен се изнася от знаменосец и двама асистенти.
Същите се избират от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината
за срок от 1 една година.
/2/. По време на придружаване Знамето на град Сливен, определените по
ал./1/ лица носят специални ленти с цветовете на Знамето /преметнати през
дясното рамо/.
Чл.11./1/ Знамето на град Сливен не може да се дарява на други населени
места в страната и в чужбина.
/2/ В особени случаи, с решение на Общинския съвет, Знамето на град
Сливен може да се предостави за издигане в други населени места в страната и
в чужбина, но подлежи на връщане след приключване на проявата.
Чл.12. Забранява се използването на тиражирани варианти на Знамето на
гр.Сливен в публични прояви, противоречащи на закона.
Чл.13. Забранява се използването на Знамето на гр. Сливен, както и негови
елементи, за търговска реклама, в запазени марки и други дейности на
физически и юридически лица.

Чл.14. Знамето на гр.Сливен е йерархично подчинено по смисъл и значение на
Националното знаме на Република България.
Герб на град Сливен
Чл.15. Гербът на град Сливен изразява неговата идентичност и връзката на
традиции- минало и настояще.
Чл.16. Гербът, на град Сливен/проект на худ. Евгени Вълев/ има форма на
готически триъгълен щит. Върху него са изобразени характерните за града
символи: влявото, по- голямо поле- конник с тръба, вдясното, по-малко полеСтарият бряст. Венечно върху щита е разположена зидова корона с пет зъба.
Чл.17. Гербът присъства като елемент от Знамето и печата на град Сливен.
Чл.18. Гербът на град Сливен има следните форми:
/1/ пластична
/2/ графична – черно-бяла
/3/ графична – цветна
Чл.19./1/Гербът на град Сливен в неговия пластичен вариант се поставя
задължително:
1. в кабинета на Председателя на Общински съвет Сливен;
2. в кабинета на Кмета на Община Сливен.
3. в залата, където заседава Общински съвет Сливен;
4. в заседателната зала на Общинска администрация;
5. на фасадата на сградата на Общината;
6. в ритуални зали на в община Сливен;
/2/ Гербът на град Сливен задължително се поставя на главна
стена в помещенията по ал.1.
Чл.20. Гербът на град Сливен може да се връчва в три форми:
1. Знак с лента в цветове на Знамето на Сливен
2. Почетен знак
3. Значка
Чл. 21. Отличия с изображения на Герба, под формата на Почетен знак и
Значка, се връчва от Кмета на общината по негова заповед за принос в
развитието на община Сливен.
Чл.22. Гербът в неговия графичен вариант – цветно изображение, се поставя
задължително на:
1. покани за официални събития – чествания, тържества, церемонии,
организирани от общинската администрация.
2. официални документи, които се подписват от Председателя на
Общинския съвет и Кмета на общината.
3. диплом, удостоверяващ присъдено звание “Почетен гражданин на
град Сливен и Общината”;
4. бланки – изходяща кореспонденция на Община Сливен и Общински
съвет Сливен за държавни институции, международни организации, посолства
и консулства.
Чл.23. Гербът на град Сливен в графичен вариант– черно-бяло изображение, се
поставя задължително на бланки на Община Сливен и Общински съвет Сливен
за изходяща кореспонденция, освен случаите посочени в чл.22 ал./4/.

Чл.24. Гербът на град Сливен се поставя на входно-изходните пътни артерии
на град Сливен.
Чл.25.(1)(Нова)(Реш.
№180/28.04.2016год.) (Стар текст чл.25)
Недопустимо е използването на Герба на град Сливен в различните му форми
за търговски, рекламни, политически, религиозни и етнически цели.
(2)(Нова)(Реш. № 180/28.04.2016 год.) Поставянето му на места, освен
изрично посочените в чл.19 става с решение на Комисията по символика.
Печат на град Сливен
Чл.26. Официалният печат на град Сливен има кръгла форма с диаметър 4 см.
и композиция, която включва пластичен герб на
град Сливен и
текст:„Република България” (в горната половина) и „Сливен” (долу) и се
съхранява от Кмета на общината в специален сейф.
Чл.27. Официалният печат на град Сливен се полага след подписите на
Председателя на Общински съвет – Сливен и/или/ Кмета на общината върху
оригинала на:
1. Споразумения, договори и други официални документи с важно
дългосрочно и представително значение за град Сливен и Общината.
2. Всички пълномощни за представяне на град Сливен и Общината на
международни прояви и участия в отношенията с други държави, организации и
сдружения.
3. Диплом, удостоверяващ присъдено звание „Почетен гражданин” на
град Сливен и общината.
4. Препис-извлечения от решения на Общинския съвет за удостояване
със званието „Почетен гражданин” на град Сливен и общината” и връчване на
наградата на Общински съвет-Сливен– почетен знак „За граждански принос”.
5. Грамоти, издавани за особени заслуги към град Сливен.
Чл.28. Официалният печат на град Сливен не се поставя върху документи от
административно-правен характер и приетите нормативни актове и решения на
Общинския съвет.
Ключ на град Сливен
Чл.29. /1/ Ключът на град Сливен е изработен от месинг по образец на Ключа,
връчен от сливенци през 1829 г. на предводителя на руските войски ген. Дибич
Забалкански.
/2/ Ключът на града се предава от Кмета на общината при встъпване в
длъжност на Новоизбрания кмет по утвърден церемониал.
/3/ Ключът на града, в сувенирната му форма, се връчва
при
определени поводи от Кмета на общината и Председателя на Общинския съвет,
в знак на гостоприемство на крупни инвеститори, спонсори и други.
Кметска огърлица
Чл.30. Кметската огърлица е символ на местната власт, на отговорност и
приемственост в управлението на Общината.

Чл.31. Кметската огърлица е сребърна цеп с Герба на град Сливен върху
лаврови клонки .
Чл.32./1/ Кметската огърлица се предава от Кмета на общината при встъпване
в длъжност на Новоизбрания кмет по утвърден церемониал.
/2/Кметската огърлица се съхранява от Кмета на общината.
Чл.33. Кметската огърлица се носи от Кмета на общината на тържествени
заседания на Общинския съвет, прояви по случай Празника на Сливен –
Димитровден и други официални поводи.
Раздел втори
Почетни книги на Община Сливен
Чл.34. Почетните книги на Община Сливен са:
1. Златна книга на Община Сливен;
2. Книга на почетните граждани;
3. Книга на носителите на наградите на Община Сливен;
4. Книга на носителите на наградите на Общински съвет Сливен.
Чл.35./1/ ”Златна книга на Сливенска община” е продължение на “Златна книга
на Сливенска градска община”.
/2/ В „Златна книга на Сливенска община” се вписват изявени личности
от страната и чужбина с принос за развитието на Общината, които получават
правото в Книгата да изразят отношението си към нея.
/3/ „Златна книга” се съхранява от Кмета на община Сливен.
Чл.36./1/ В „Книга на почетните граждани“ се вписват удостоените със званието
„Почетен гражданин на град Сливен и общината”.
/2/ В Книгата се вписват трите имена на удостоените и номерът на
решението на Общинския съвет, с което са удостоени с това звание.
Чл.37./1/ Право на вписване в „Книга на носителите на наградите на община
Сливен“ имат:
1. Носители на наградата „Добри Чинтулов”;
2. Носители на наградата „Д-р Иван Селимински“;
3. Носители на наградата „Добри Желязков“;
4. Носители на наградата „Аргира Жечкова“;
5. Носители на наградата „Сирак Скитник“;
6. Носители на наградата „Милосърдие“;
7. Носители на Грамота на Община Сливен.
/2/ В „Книга на носителите на наградите на община Сливен“
се вписват трите имена на носителите, номер и дата на акта, с който са
удостоени.
Чл. 38. В „Книга на носителите на наградите на Общински съвет
Сливен“ се вписват носителите на Почетен знак „За граждански принос”.
Чл. 39. Почетните книги на Община Сливен са еднакви по форма, с номерирани
страници и изобразен Герб на Община Сливен на корицата.
Чл. 40. Почетните книги на Община Сливен се водят както следва:
1. „Златната книга на Община Сливен“, „Книга на почетните граждани“ и
„Книга на носителите на наградите на Община Сливен“ - от
упълномощено със заповед на Кмета на община Сливен лице.

2. „Книга на носителите на наградите на Общински съвет Сливен“ - от
лице, определено с решение на Общинския съвет Сливен.
Раздел трети
Звание “Почетен гражданин на град Сливен и Общината”
Чл.41. /1/ Удостояването със звание "Почетен гражданин на град Сливен и
Общината” става с решение на Общинския съвет, прието с явно гласуване, с
мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
/2/ Званието „Почетен гражданин на град Сливен и Общината“ е
индивидуално.
Чл.42. /1/Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на
град Сливен и Общината” могат да правят:
1. Председателят на Общинския съвет Сливен.
2. Кметът на община Сливен.
3. Общински съветници.
4. (Нова)(Реш. №180/28.04.2016 год.)(Стар текст т.5)
Обществени комисии и творчески съюзи, организации, институции и частни
лица.
/2/ Внасянето на предложения за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Сливен и Общината“ се осъществява по реда и условията на
Глава трета.
Чл.43. /1/ За удостояване със званието „Почетен граждани на град Сливен и
Общината” могат да бъдат предлагани неосъждани български и чуждестранни
граждани за :
1. изключителен принос и заслуги за развитието на Сливенска
община;
2. особени заслуги към града и Общината във всички области на
обществено-икономическия живот.
3. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на
град Сливен и Сливенска община;
4. дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности,
свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество
в Община Сливен;
5. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;
6. проявен изключителен героизъм.
/2/ Званието „Почетен граждани на град Сливен и Общината” не може
да бъде присъдено посмъртно.
Чл.44. На носителя на званието “Почетен гражданин на град Сливен и
Общината” се връчва:
1. Почетен знак с лента в цветове на знамето на град Сливен,
придружен със значка в същата форма
2. Диплом.
3. Карта на почетния гражданин.
Чл.45. Връчването на званието „Почетен гражданин на град Сливен и
Общината” става на тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на
Празника на Сливен– 26 октомври, ДИМИТРОВДЕН, или при други поводи, и се
обявява на тържествената церемония за Димитровден.
Чл.46. Името на носителя на званието „Почетен гражданин на град Сливен и
Общината” се вписва в “Книга на почетните граждани”.

Чл. 47./1/ Носителят на званието „Почетен гражданин на град Сливен и
Общината” има право:
1. да бъде включван в състава на представителни делегации при
посещения в страната и чужбина;
2. да участва в работни срещи, чествания, фестивали и всички
официални прояви на територията на Община Сливен.
/2/ При смърт Общинската администрация се задължава:
1. да организира поклонение и да поеме всички разходи по
погребението, освен ако близките на починалия не желаят това.
2. да полага грижи и охрана на паметните плочи на почетните
граждани на град Сливен и Общината.
Чл.48. Заверено с Официалния печат на град Сливен копие от Решението на
Общински съвет– Сливен за удостояване със званието „Почетен гражданин на
град Сливен и Общината” се връчва на лицето, удостоено с това отличие.
Чл. 49./1/ (Изм. с Реш. № 1399/27.08.2014 год) Званието „Почетен
гражданин на град Сливен и Общината” може да бъде отнето само с решение на
Общинския съвет, взето с тайно гласуване с мнозинство повече от половината
от присъстващите общински съветници, когато притежателят му:
/2/ е осъден за тежки престъпления от общ характер, с влязла в сила
присъда;
/3/ с действията, с обръщенията или с посланията си петни авторитета
и доброто име на града, общината и държавата;
/4/ изрази с писмена молба желанието за това.
Чл.50. При загуба или неумишлено унищожаване на връчената карта на
почетния гражданин се издава нова след писмена молба от притежателя му.
Раздел четвърти
Награди на Община Сливен
Награда за литература и изкуство “Добри Чинтулов”
Чл.51. /1/ Присъжда се за постигнати високи художествени резултати в
областта на литературата и изкуството на творци със значителен принос за
духовното развитие на Сливен и българската култура;
/2/ Наградата „Добри Чинтулов” е индивидуална.
/3/ Предложения за връчване на наградата се правят от
неправителствени, граждански, културни организации и творчески обединения.
Всяка организация или обединение има право на едно предложение.
/4/ Внасяне на предложения по ал. 3 се осъществява по реда и условията
на чл.66, ал.1.
/5/ Наградата „Добри Чинтулов” се обявява на тържествена церемония за
Празника на Сливен –Димитровден.
/6/ На носителите на Наградата „Добри Чинтулов” се връчват:
1. Почетен знак с образа на Добри Чинтулов;
2. Грамота на Община Сливен;
3.Парична премия в размер на 2 500/две хиляди и петстотин/
лева.

/7/ Името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” се вписва в
„Почетна книга на носителите на наградите на Община Сливен“, „Лауреатската
книга“ и на паметната дъска в къща музей “Добри Чинтулов” – Сливен.
/8/ Комисията по символика задължително предлага на Общинския
съвет носителят на наградата „Добри Чинтулов” да бъде удостоен със званието
„Почетен гражданин”.
/9/ Наградата “Добри Чинтулов” не се присъжда посмъртно.
Награда на Общински съвет– Сливен
„Почетен знак „За граждански принос”
Чл.52. /1/ Присъжда се за граждански принос за развитие на Община Сливен,
родолюбиви начинания и прояви на висока гражданска отговорност;висок
професионализъм и проявен хуманизъм, допринесли за издигане авторитета на
Сливен и неговия край.
/2/ (Доп. с Реш. №180/28.04.2016 год.) Предложения до Общинския
съвет за връчване на наградата могат да правят не по малко от 1/5 от общия
брой на общинските съветници, заседание, предхождащо тържественото
заседание по случай 26 октомври – Димитровден, официален празник на града;
/3/ Почетен знак за Граждански принос се присъжда с Решение на
Общинския съвет, прието с явно гласуване, с мнозинство повече от половината
от общия брой на общинските съветници
/4/ Наградата Почетен знак „За граждански принос” се връчва
на
тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на Празника на Сливен,
или при други поводи,
и се обявява на тържествената церемония за
Димитровден.
/5/ Името на носителя на Почетен знак „За граждански принос” се вписва
в „Почетна книга на носителите на наградите на Общински съвет Сливен“.
/6/ На носителите на Почетен знак „За граждански принос” се връчват:
1. Почетен знак „ За граждански принос” – плакет „Огънят”;
2. Грамота на Общинския съвет;
3.Парична премия в размер на 2 500/две хиляди и петстотин/ лева.
Награда “Д-р Иван Селимински”
Чл.53./1/ Присъжда се за принос и постижения в публицистиката, историческокраеведческата дейност, опазването на културно-историческото наследство на
Сливен и Сливенския край.
/2/ Наградата „Д-р Иван Селимински” е индивидуална.
/3/Предложения
за
връчване
на
наградата
се
правят
от
неправителствени, граждански и културни организации и/или/ инициативни
комитети. Всяка организация и/или/ инициативен комитет имат право на едно
предложение.
/4/ Внасянето на предложения по ал. 2 се осъществява по реда и
условията на Глава четвърта.
/5/ Наградата се обявява на тържествена церемония за Празника на
Сливен –Димитровден.

/6/ Името на носителя на наградата „Д-р Иван Селимински” се вписва в
„Почетна книга на наградите на Община Сливен“.
/7/ На носителите на Наградата „Д-р Иван Селимински” се връчват:
1. Почетен знак с образа на д-р Иван Селимински;
2. Диплом;
3. Парична премия в размер на 1 500/ хиляда и петстотин/ лева.
/8/ За носители на наградата не могат да бъдат номинирани лица, на
които тя вече е присъждана.
/9/ Наградата не се присъжда посмъртно.
Награда за стопанска инициатива „Добри Желязков”
Чл.54. /1/ Присъжда се на бизнесмени, ръководители на фирми и организации,
осъществяващи обществено- полезна дейност, реализирали инфраструктурни
проекти от стратегическо значение за устойчивото развитие на община Сливен.
/2/ Наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков” е
индивидуална.
/3/ Внасянето на предложения се осъществява по реда и условията на
Глава четвърта.
/4/ Носителят на наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков”
се обявява на тържествена церемония в навечерието на Празника на Сливен –
Димитровден.
/5/ Името на носителя на наградата за стопанска инициатива „Добри
Желязков” се вписва в „Почетна книга на наградите на Община Сливен“;
/6/ На носителите на наградата „Добри Желязков” се връчват:
1. Почетен знак с образа на Добри Желязков;
2. Диплом;
3.Парична премия в размер на 1 500/ хиляда и петстотин/ лева.
Награда „Аргира Жечкова”
Чл.55. /1/ Присъжда се на жена-учител и общественик с принос за издигане
престижа на учителската професия и доказани високи професионални умения
като преподавател и възпитател на младото поколение.
/2/ Наградата „Аргира Жечкова” е индивидуална.
/3/ Предложения за връчване на наградата се правят от педагогически
колективи, неправителствени организации и/или инициативни комитети.
/4/ Внасянето на предложения се осъществява по реда и условията на
Глава четвърта.
/5/ Наградата се връчва ежегодно в навечерието на 24 май – Ден на
славянската писменост и култура, и се обявява на тържествена церемония за
Празника на Сливен –Димитровден.
/6/ Името на носителя на наградата „Аргира Жечкова” се вписва в
„Почетна книга на носителите наградите на Община Сливен“;
/7/ На носителите на Наградата “Аргира Жечкова” се връчват:

1. Плакет;
2. Диплом;
3. Парична премия в размер на 1 500/ хиляда и петстотин/ лева.
Награда „Сирак Скитник”
Чл.56./1/ Присъжда се на художник за най-добро представяне през годината и
постижения в изобразителното и приложно изкуство.
/2/ Наградата „Сирак Скитник” е индивидуална.
/3/Наградата се определя от експертна комисия, назначена със заповед
на Кмета на общината и съгласувана със Съюза на българските
художници./СБХ/
/4/ Наградата се връчва на тържествената церемония за Празника на
Сливен–Димитровден.
/5/ Името на носителя на наградата „Сирак Скитник” се вписва в
„Почетна книга на носителите наградите на Община Сливен“;
/6/ На носителите на Наградата “Сирак Скитник” се връчват:
1. Плакет;
2. Диплом;
3.Парична премия в размер на 1 500/ хиляда и петстотин/ лева.
/7/(Зал. с Реш. № 1399/27.08.2014 год.)
Чл. 57. (Нов) (Реш. № 1399/27.08.2014 год.) Наградата не се присъжда
посмъртно.
Награда „Милосърдие”
Чл.58. /1/ Присъжда се за дългогодишна дейност и проявен професионализъм,
за научни достижения, за висока гражданска отговорност в областта на
здравеопазването и социалната политика на Община Сливен.
/2/ Предложения за връчване на наградата се правят от лечебни и
социални заведения, неправителствени организации, общински съветници и
граждани.
/3/ Внасянето на предложения по ал. 2 се осъществява по реда и
условията на Глава четвърта.
/4/ Наградата се обявява на тържествената церемония за Празника на
град Сливен – Димитровден .
/5/ Името на носителя на наградата „Милосърдие” се вписва в
„Почетна книга на носителите на награди на община Сливен“.
/6/ На носителите на Наградата “Сирак Скитник” се връчват:
1. Плакет;
2. Диплом;
3.Парична премия в размер на 1 500/ хиляда и петстотин/ лева.
/7/ Наградата не се присъжда посмъртно.
Раздел пети

Почетен знак на град Сливен
Чл. 59 /1/ Почетният знак на град Сливен е в две форми :
1. Знак с метално изображение на Герба на град Сливен върху
лаврови листа и лента, придружен от значка със същата форма;
2. Плакет.
/2/ Почетният знак с лента и значка се връчва на удостоените със
званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината”
/3/Почетният знак– плакет на град Сливен може да се връчва по
поводи, свързани с осъществяване на международното сътрудничество на
Община Сливен, юбилейни тържества, чествания и други подходящи случаи.
/4/(Доп. с Реш. № 180/28.04.2016 год.) Връчването на Почетния
знак на град Сливен се извършва заповед от Кмета на общината.
ЗНАЧКА
Чл.60. Значката представлява контурно изображение на Герба на град Сливен.
Изработва се от метал.
Чл. 61. (1) (Нова)(Реш. №180/28.04.2016 год.) (Стар текст чл.61) Със
Значката на град Сливен се отличават:
1. Български и чуждестранни граждани с особени заслуги при изпълнение
на своя граждански или служебен дълг;
2. Дейци на науката, културата, образованието, здравеопазването и
спорта с принос в развитието на града и съхраняването на историческата му
памет;
3. Граждани, проявили висока гражданска доблест и отстояващи
обществено значими интереси;
4. Талантливи ученици и студенти, спечелили призови места в
международни конкурси и олимпиади;
5. Дарители.
(2)(Нова) (Реш. №180/28.04.2016 год.)Удостояването със значка става
със заповед на кмета.;
Грамота на Община Сливен
Чл. 62 /1/ (Доп.. Реш. №180/28.04.2016 год.) Грамотата е официален
документ, който се връчва със заповед от Кмета на Община Сливен на
български и чуждестранни граждани:
1. Дейци на образованието и науката, чийто постижения
представляват принос в развитието на Община Сливен;
2. Автори на литературни, музикални, художествени и други
творби, посветени на град Сливен или дали своя принос за обогатяване
културата на общината;
3. Спортисти и спортни деятели за високи постижения в областта
на спорта и физическата култура;

4.

Неправителствени организации, сдружения, асоциации,
обществени организации и граждани, допринесли за развитието и
утвърждаването на гражданското общество;
5. За проявен героизъм и гражданска доблест;
6. Дарители на град Сливен;
7. За принос в международното сътрудничество;
8.Ученици и студенти, спечелили призови места в международни
конкурси и олимпиади;
/2/ Грамотата представлява композиционно и цветово решение на
Почетния знак на Сливен на лента и надпис: ”Община Сливен, грамота”.
/3/ В грамотата се отбелязват трите имена на притежателя, поводът и
заслугите за нейното присъждане.
/4/ Връчването става при подходящи поводи, съобразно
специфичността на проявите.
/ 5/ Името на удостоения с Грамота се вписва в „Почетна книга на
носителите на награди на община Сливен“.

ГЛАВА ТРЕТА
„КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКА”
Чл. 63. /1/ С решение на Общински съвет – Сливен, взето с явно гласуване, с
мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, се
избира Комисия по символиката.
/2/ Мандатът на Комисията по символика съвпада със съответния
мандат на Общински съвет – Сливен.
/3/ Комисията по символика се избира до два месеца след
конституирането на новия Общински съвет.
Чл. 64. /1/ Комисията по символика се състои от 9/девет/ члена.
/2/ В състава на Комисията по символика се включват задължително
петима общински съветници, представители на Общинска администрация и
общественици.
/3/
комисията се състои от председател, заместник председател,
секретар и членове.
/4/ Комисията по символика заседава при кворум повече от половината
от общия брой на членовете й. Решенията на комисията се вземат чрез явно
гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на
комисията. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
Чл. 65. /1/ Комисията по символика, по реда на тази наредба и по утвърдени
свои правила, внася предложение до Общински съвет Сливен за:
1. удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината”;
2. удостояване с наградата „За граждански принос”;
3. задължително внася предложение до Общински съвет Сливен за
удостояване на носителя на наградата „Добри Чинтулов” със званието
„Почетен гражданин на град Сливен и общината”;

4. прави предложение до Общински съвет Сливен за именуване и
преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни
зони, курорти и курортни местности и др. обекти с общинско значение.
5. (Нова)(Реш. № 180/28.04.2016 год.) 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.
6. (Нова)(Реш.№ 180/28.04.2016 год.)(Стар текст т.5 )Разглежда
постъпили жалби, сигнали и оплаквания за нарушения на настоящата Наредба.
7. (Нова)( Реш. № 180/28.04.2016 год Стар текст т.6 ) Дава
становища при отпечатване на рекламни албуми, дипляни, свързани със
символите на Сливен.
/2/ За осъществяване на задачите и правомощията си по ал. 1
Комисията по символика в срок до 30 календарни дни от сформирането си
приема Правила за своята организацията на своята работа.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩЕСТВЕНИ КОМИСИИ
Раздел първи
Общи положения
Чл. 66. /1/ Обществените комисии за определяне на наградите на Община
Сливен се избират с решение на Общински съвет – Сливен, взето с явно
гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските
съветници.
/2/ Предложение за избор на обществените комисии до Общински
съвет Сливен прави Кмета община Сливен или общински съветник.
Предложението задължително се обсъжда от Комисията по символика.
/3/ Мандатът на Обществените комисии за определяне на наградите на
Община Сливен съвпада със съответния мандат на Общински съвет – Сливен.
/4/ Обществените комисии за определяне на наградите на Община
Сливен се избират в тримесечен срок след конституирането на новия Общински
съвет.
Чл. 67./1/ Обществените комисии за определяне на наградите на Община
Сливен се състоят от 13 члена.
/2/ комисията се състои от председател, заместник председател,
секретар и членове.
Чл.68./1/ Обществените комисии заседават при кворум повече от половината
от общия брой на членовете им. Решенията на комисиите се вземат чрез явно
гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой гласували
членове. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
/2/ Решенията на Обществените комисии за избор на носител на
наградите на община Сливен се вземат с тайно гласуване, с мнозинство повече
от половината от общия брой на членовете на комисията.

/3/ За носител на съответната награда се счита кандидатът получил
повече от половината от гласовете от общия брой на членовете на комисията.
Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, се
провежда балотаж. За носител на съответната награда се счита този, който е
получил повече от половината от гласовете на общия брой на членовете на
комисията.
Чл.69./1/За осъществяване на задачите и правомощията си Обществените
комисии за определяне наградите на община Сливен в срок до 30 календарни
дни от сформирането си приемат Правила за организацията на своята работа.
/2/ В седмодневен срок от приемането им Правилата по ал.1 се
публикуват в официалните сайтове на Община Сливен и Общински съвет
Сливен.
Раздел втори
ГЛАВА ПЕТА
Административно наказателни разпоредби
Чл.70. За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните
физически лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лв., а на юридическите
лица и едноличните търговци имуществената санкция в размер от 500 до 1000
лв.
Чл.71. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят
от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината.
Наказателните постановления се издават от Кмета но общината.
Чл.72. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда и
условията на Закона за административните нарушения и наказания.
Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата Наредба е изготвена на основание чл. 21 ал. 2, във вр. с
чл.16 и чл. 21 ал. 1 т. 21 и т. 22 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на
приемането и от Общински съвет - Сливен.
§ 2. Наредбата за символиката на Община Сливен отменя Наредбата за
символиката на Община Сливен, приета с Решение № 674/ 29.09.2005 година,
изменена и допълнена с Решения № 134/ 27.03.2008 г.; 159/08.05.2008 г.;
427/30.01.2009 г;. 680/24.09.2009г. и допълнена с Решение №129/29.03.2012
год. на Общински съвет – Сливен.
§ 3. В срок до 30.06.2014 година Общински съвет Сливен актуализира
състава на Комисия по символика и обществените комисии за определяне
обществените награди на община Сливен.
§5. Статутът на Националния литературен конкурс и наградата „Дамян
Дамянов” се утвърждават от Кмета на Община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
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