гр.Полски Тръмбеш 5180 ул.”Черно море “№4
Председател ОбС тел., факс: 06141 / 39-12
e-mail: obs_pt@abv.bg

НАРЕДБА
ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ЗВАНИЯ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази наредба урежда материята относно символите, почетните
знаци и звания на Община Полски Тръмбеш, както и условията и
критериите за присъждане на почетните звания и знаци.
Глава втора
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Чл.2. Символи на Община Полски Тръмбеш са:
1. Знаме;
2. Емблема.
Чл.3. /1/ Знамето се изработва от плат във виолетов цвят с
правоъгълна форма, върху която отчетливо със жълт цвят е изобразена
емблемата на Община Полски Тръмбеш.
/2/ Знамето може да се изработва в различни размери в зависимост от
мястото на поставяне или условията при носенето му.
Чл.4. Знамето присъства като символ при следните случаи:
1. националния празник на РБ;
2. официални празници;
3. деня на град Полски Тръмбеш, 08 септември /”Рождество
богородично”/;
4. празници и чествания на годишнини от събития с важно значение
за гр. Полски Тръмбеш;
5. тържествени заседания на Общинския съвет – Полски Тръмбеш.
Чл.5. /1/ Емблемата на Община Полски Тръмбеш представлява кръг
с изображение на знаците символизиращи характера на развитието на
общината: машиностроене, мелнична промишленост, селско стопанство и
минерални извори. Изображението върху емблемата са стилизирани
елементи на част от зъбно колело, житен клас и минерални води, разделени
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с две тънки кръгли ленти и най – отдолу надпис „Полски
Тръмбеш”/Приложение №1/;
/2/ Цветовото оформление на емблемата е следното:
1. тъмно зелена околовръстна ивица, в която със златист цвят е
изобразено зъбно колело и надпис „ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”;
2. в средата на златист фон преливащ от тъмно към светло синьо са
изобразени минерални води;
3. на зелен фон е изобразен жълт житен клас със златист контур;
/3/ Емблемата присъства като елемент на знамето и печата на
общината.
/4/ Емблемата на задължително се поставя в кабинета на
председателя на Общински съвет, кабинета на Кмета на общината и върху
фасадата на сградата на общината.
/5/ Емблемата и знамето се поставят в ритуалните зали, заедно с
герба и знамето на Република България.
Глава трета
ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ
Чл.6. Почетни знаци на Община Полски Тръмбеш са:
1. печат;
2. грамота;
3. почетна книга;
4. почетен знак;
Чл.7. Печатът на Община Полски Тръмбеш има кръгла форма. В
средата е изобразена емблемата на общината. В горната част има надпис
„Република България”, а в долната „ Полски Тръмбеш”.
Чл.8. Печатът на Община Полски Тръмбеш се съхранява от кмета на
общината. Поставя се след подписа на кмета или председателя на
Общинския съвет върху оригинали на:
1. споразумения, договори и др. официални документи с важно
дългосрочно значение за Полски Тръмбеш и общината;
2. всички пълномощия за представляване на Полски Тръмбеш и
общината в отношенията с други държави и побратимени градове;
3. всички декларации на ръководството на община Полски Тръмбеш;
4. удостоверения за удостояване със звание „Почетен гражданин на
Полски Тръмбеш и общината”, грамоти и др.документи с представителен
за града характер.
Чл.9. /1/ Почетната грамота е луксозен лист с правоъгълна форма, с
художествено оформено изображение на емблемата. В нея се вписва името
на призьор, номерът и датата на решението на Общинския съвет и
мотивите за присъждане.
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/2/ Почетната грамота се присъжда на граждани с изключителен
принос за издигане престижа на Полски Тръмбеш и общината.
/3/ Удостояването с почетна грамота става с решение на Общинския
съвет.
/4/ За издадените грамоти се води отделен регистър.
Чл.10. /1/ Почетната книга на Община Полски Тръмбеш
представлява том от 30 еднакви листа с формат А – 3, графично оформени
с изображение емблемата на общината; на предната корица е изобразена
емблемата на общината и надпис:”Книга за почетни граждани”.
/2/ В почетната книга се вписват името на призьора и датата на
решението на Общинския съвет и мотивите за присъждане;
/3/ Право на вписване в почетната книга имат удостоените със
званието „Почетен гражданин на Полски Тръмбеш и общината”;
/4/ Почетната книга се съхранява от Кмета на общината или от
упълномощено от него лице.
Чл.11. /1/ Почетен знак на Община Полски Тръмбеш /плакет/ се
изработва от метал и представлява метален кръг, от едната страна на който
има релефно изображение на емблемата на общината /Приложение №2/;
/2/ Плакетът се подарява при удостояване със званието „Почетен
гражданин на Полски Тръмбеш и общината”, при връчване на грамота, на
официални гости на града и по други поводи.
Глава четвърта
ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ
Чл.12. Удостояването със званието „Почетен гражданин на Полски
Тръмбеш и общината” става с решение на Общинския съвет. Решението се
взема с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл.13./1/ Предложения до Общинския съвет за удостояване със
званието „Почетен гражданин на Полски Тръмбеш и общината” могат да
правят;
1. председателят на Общинския съвет Полски Тръмбеш;
2. кметът на Община Полски Тръмбеш;
Чл.14. За почетни граждани на Полски Тръмбеш и общината могат
да се предлагат български и чуждестранни граждани:
1. за значителни постижения, които са съществен принос за
развитието на града и Република България;
2. за проявен изключителен героизъм в екстремни или аварийни
ситуации.
Чл.15. /1/ След приемане от Общинския съвет на решение за
удостояване със званието:”Почетен гражданин на Полски Тръмбеш и
общината” на вносителя на предложението и на удостоения се изпраща
копие от решението, както и покана за връчване на удостоверение за
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присвоеното звание, която съдържа дата, място и час на провеждане на
ритуала.
/2/ В специален регистър се отбелязват данните на удостоения,
адресът, номерът на решението на Общинския съвет, номерът и датата на
връчване на удостоверението.
/3/ Регистърът се съхранява от кмета на община Полски Тръмбеш
или от упълномощено от него лице.
Чл.16. /1/ Удостоените със званието „Почетен гражданин на Полски
Тръмбеш и общината” се вписват в почетната книга.
/2/ Тържественото обявяване и връчване на удостоверението се
извършва в тържествена обстановка в присъствието на удостоения или
неговите близки, вносителя на предложението, кмета на община Полски
Тръмбеш, председателя на Общинския съвет, журналисти и др.
Чл.17. /1/ Общинският съвет може да отнеме присъденото отличие и
почетния знак на удостоения гражданин за извършени тежки
престъпления.
/2/ Лишените от званието лица са длъжни да върнат почетния знак и
грамота в едномесечен срок след решението на ОбС по ал.1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.20. Тази наредба се приема на основание чл.22, ал.1, във връзка с
чл.21, ал.1, т.21 и т.22 от ЗМСМА с Решение №480 от 21.12.2005 г. на ОбС
Полски Тръмбеш и влиза в сила от 01.01.2006 г..
Чл.21. В посочения отлагателен срок кметът на общината организира
изработването на утвърдените с наредбата символи и знаци.
Чл.22. Тази наредба отменя всички досегашни символи, почетни
знаци и звания, неотговарящи на предходните текстове.

Председател на ОбС:
/Т. Янева/

Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

5

6

7

