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гр. Полски Тръмбеш 5180  ул. “Черно море” № 4 

Председател ОбС 06141/41-17; 41-18 

  http://www.trambesh.eu/ 

        

 
НАРЕДБА 

за символиката, знаците, отличията и наградите на Община 
Полски Тръмбеш 

 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. Настоящата наредба урежда: 
1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община 

Полски Тръмбеш; 
2. Вида, съдържанието и начина на използване на знаците на Община 
Полски Тръмбеш; 

3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на 
отличията и наградите на Община Полски Тръмбеш. 

/2/ С наредбата се урежда и статутът на Деня на гр. Полски Тръмбеш. 
Чл. 2. Изм.и доп. Р№59/27.02.2020г. Символите на Община Полски 
Тръмбеш са: 

1. Знаме; 
2. Герб; 
3. Огърлица с герба на общината; 

4. Ключ на Община Полски Тръмбеш; 
5. Девиз; 

6. Ден на град Полски Тръмбеш. 
7. Химн на Община Полски Тръмбеш. 
Чл. 4. Знаците на Община Полски Тръмбеш са: 

1. Печат. 
2. Почетни книги. 

Чл. 5. Отличията на Община Полски Тръмбеш са: 
1. Почетни звания; 
2. Почетен знак на Община Полски Тръмбеш; 

3. Грамота за заслуги към Община Полски Тръмбеш; 
4. Значка на Община Полски Тръмбеш. 
Чл. 6. Наградите на Община Полски Тръмбеш са: 

1. Награда „За заслуги към Община Полски Тръмбеш-Първа степен”; 
2. Награда „За заслуги към Община Полски Тръмбеш-Втора степен”. 

  
Глава втора 
СИМВОЛИКА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 
I. Знаме 

 
Чл. 7. Знамето на Община Полски Тръмбеш е символ с първостепенно 
значение, който изразява самоуправлението на общината. 

http://www.trambesh.eu/
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Чл. 8. /1/ Знамето се изработва от плат, с виолетов цвят и правоъгълна 
форма. В средата на знамето е разположено цветно изображение, с 

отчетлив жълт цвят на герба на Община Полски Тръмбеш. 
/2/ Знамето може да се изработва в различни размери, да се 

възпроизвежда в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде 
отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва 
съотношението на неговите основни елементи.  

Чл. 9. Знамето на Община Полски Тръмбеш присъства като символ при 
следните случаи: 
1. Национални празници на Република България; 

2. Деня на гр. Полски Тръмбеш; 
3. Празници, церемонии, чествания на годишнини и събития, 

организирани от Община Полски Тръмбеш. 
Чл. 10. Знамето на Община Полски Тръмбеш е постоянно издигнато: 
1. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет Полски 

Тръмбеш; 
Чл. 11. /1/ Използването на тиражирани варианти на знамето на 

Община Полски Тръмбеш по начин, който уронва нейния престиж, 
съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно 
действащото българско законодателство. 

/2/ Забранява се използването на знамето и тиражирани негови 
варианти за религиозни и антибългарски послания. 
 

II. Герб 
 

Чл. 12. /1/ Гербът на Община Полски Тръмбеш е символ, който изразява 
идентичността на общината. 
/2/ Гербът се изработва във формата на кръг, с изображение на 

стилизирани елементи на зъбно колело, житен клас, минерални извори, 
разделени с две тънки кръгли ленти и най-отдолу надпис „Полски 
Тръмбеш”, символизиращи характера на развитието на общината 

/Приложение № 1/. 
/3/ Цветовото оформление на герба е следното: 

1. тъмно зелена околовръстна ивица, на 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 извори; 
3. на зелен фон е изобразен жълт житен клас със златист контур. 

/4/ Гербът присъства като елемент на знамето на Община Полски 
Тръмбеш, на ключа на община Полски Тръмбеш, на огърлицата, на 
почетния знак, на значката и на грамотата за заслуги към Община 

Полски Тръмбеш. 
/5/ Гербът е задължителен графичен елемент от официалната бланка за 
кореспонденция на Община Полски Тръмбеш. 

Чл. 13. /1/ Гербът има следните форми: 
1. пластична; 

2. контурна; 
3. графична – цветна; 
4. графична – черно-бяла. 

/2/ Гербът в пластична форма се поставя в заседателната зала на 
Общински съвет Полски Тръмбеш, в кабинетите на председателя на 

общински съвет и кмета. 
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/3/ Гербът в контурно изображение се изобразява на значката, която 
има характер на отличие. 

/4/ Гербът в графична форма – цветно изображение се поставя на: 
1. покани за официални събития – чествания, тържества, церемонии, 

организирани от Община Полски Тръмбеш и Общински съвет Полски 
Тръмбеш; 
2. официални документи, които се подписват от председателя на 

Общински съвет Полски Тръмбеш и кмета на Общината; 
3. удостоверения за отличията на Общината; 
/5/ Гербът в графична форма – черно-бяло изображение се поставя на 

бланки за изходяща кореспонденция. 
/6/ Гербът се поставя и в други случаи за официални и представителни 

нужди със съгласието на кмета на Общината. 
Чл. 14. Гербът на  Община Полски Тръмбеш може да се връчва като 
отличие в две форми: 

1. Почетен знак на Община Полски Тръмбеш; 
2. Значка. 

Чл. 15. /1/ Използването на тиражирани варианти на герба по начин, 
който уронва престижа на общината, съдържа неморални елементи и др. 
се санкционира съгласно действащото български законодателство. 

/2/ Забранява се използването на герба за религиозни и антибългарски 
послания. 
 

III. Огърлица с герба на Община Полски Тръмбеш 
 

Чл. 16. /1/ Огърлицата на Община Полски Тръмбеш е официален 
символ на местната власт, носи се от кмета на Общината при 
тържествени церемонии и тържествени заседания на Общински съвет. 

/2/ Огърлицата на Община Полски Тръмбеш представлява художествено 
изработена метална верижка с герба на Общината. 
/3/ Огърлицата на Община Полски Тръмбеш се предава от кмета на 

общината при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет, след 
полагане на клетва. 

 
IV. Ключ на Община Полски Тръмбеш 
 

Чл. 17. /1/ Ключът на Община Полски Тръмбеш е символ на местната 
изпълнителна власт. 

/2/ Ключът на Община Полски Тръмбеш представлява релефна 
изработка от стомана и месинг, в горната част на която е вграден гербът 
на Община Полски Тръмбеш, а в долната част чрез лазерно гравиране е 

изписано „Община Полски Тръмбеш”. 
/3/ Ключът на Община Полски Тръмбеш се предава за съхранение от 
кмета на общината при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет, 

след полагане на клетва. 
 

V. Девиз на Община полски Тръмбеш 
 
Чл. 18. Девизът на Община Полски Тръмбеш е: „Приемственост и 

традиции” . 
 

VI. Ден на град Полски Тръмбеш 
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Чл. 19. Денят на град Полски Тръмбеш се отбелязва ежегодно на 8 

септември на църковния празник „Рождество Богородично”. 
Чл. 20. Изм.и доп. Р№59/27.02.2020г. 

/1/ Празникът за деня на град Полски Тръмбеш се организира и 
провежда от кмета на Община Полски Тръмбеш. 
/2/ Подготовката и провеждането на празника за Деня на град Полски 

Тръмбеш се финансира от: 
1. Бюджета на Община Полски Тръмбеш; 
2. Спонсорство и реклама; 

3. Други, разрешени от закона източници. 
/3/ В Деня на град Полски Тръмбеш се провежда тържествена сесия на 

Общинския съвет, на която се присъждат отличията и наградите на 
Община Полски Тръмбеш. 
Чл. 21. Изм.и доп. Р№59/27.02.2020г. /1 / Химнът на Община Полски 

Тръмбеш е символ отразяващ по най-тържествения начин чрез средствата на 
музикално-поетичното творчество историята, традициите, бита и културата на 

града и общината. Той е послание към бъдещите поколения за вяра в доброто и 
родолюбието. 
/2/ Химнът се одобрява от Общински съвет Полски Тръмбеш. 

/3/ Изпълнението на химна е неразделна част от официалните ритуали 
провеждани в Община Полски Тръмбеш.  
 

 
 
 

 
 

Глава трета 
ЗНАЦИ 
 

I. Печат 
 

Чл. 22. Печатът на Община Полски Тръмбеш има кръгла форма. В 
средата е изобразен гербът на общината; в горната част има надпис 
„Република България”, а в долната „Полски Тръмбеш”. 

Чл. 23. Печатът на Община Полски Тръмбеш се полага след подписа на 
кмета или председателя на Общински съвет върху оригинали на: 
1. Споразумения, договори и др. официални документи с важно и 

дългосрочно значение за гр. Полски Тръмбеш и общината; 
2. Документи с представителен за Община Полски Тръмбеш характер; 

3. Грамоти и удостоверения за удостояване с отличията на Община 
Полски Тръмбеш. 
 

II. Почетни книги 
 
Чл. 24. /1/ Почетните книги на Община Полски Тръмбеш отразяват 

съществени събития и значимите приноси на български и чуждестранни 
граждани в развитието на Община Полски Тръмбеш и се съхраняват в 

Общински съвет. 
/2/ Почетните книги представляват том от 30 еднакви листа с формат 
А-3, графично оформени с изображение герба на общината. 

/3/ Почетните книги на Община Полски Тръмбеш са: 
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1. Книга на почетните граждани; 
2. Книга на носителите на Почетен знак на Община Полски Тръмбеш; 

3. Книга на удостоените с наградата „За заслуги към Община Полски 
Тръмбеш – Първа степен” и „ За заслуги към Община Полски Тръмбеш – 

Втора степен”; 
4. Книга на удостоените със Значката,  на Община Полски Тръмбеш с 
характер на отличие; 

 
Глава четвърта 
ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 
I. Почетни звания 

 
Чл. 25. Званието „Почетен гражданин на Полски Тръмбеш се присъжда 
на български и чуждестранни граждани за: 

1. изключителен принос и заслуги за развитието на Община Полски 
Тръмбеш; 

2. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на гр. 
Полски Тръмбеш и общината; 
3. изключителни постижения в областта на обществено-политическия, 

научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; 
4. дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със 
социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в 

общината; 
5. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; 

6. проявен изключителен героизъм. 
Чл. 26. /1/ Писмено предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на Полски Тръмбеш” могат да правят: 

1. кметът на Община Полски Тръмбеш; 
2. председателят на Общински съвет Полски Тръмбеш; 
/2/ Предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на 

Полски Тръмбеш” се отправят до Общински съвет и трябва да бъдат 
придружени от: 

1. подробни мотиви; 
2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към общината; 
3. биография на предлагания кандидат. 

/3/ Званието „Почетен гражданин на Полски Тръмбеш” може да се 
присъжда и посмъртно. 

Чл. 27. /1/ След приемане от Общински съвет на решение за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на Полски Тръмбеш”, на 
удостоения се изпраща копие от решението и покана за връчване на 

удостоверение за удостояване със званието. 
/2/ Удостояване със званието „Почетен гражданин на Полски Тръмбеш” 
се извършва на официална церемония. На удостоения се връчва 

Удостоверение и плакет „Почетен Гражданин”. 
/3/ Имената на удостоените със званието се вписват в Книга на 

почетните граждани. 
Чл. 28. /1/ Общинският съвет със свое решение може да отнеме 
присъденото отличие на удостоения за извършени тежки престъпления 

или ако със свои действия петнят доброто име на града, общината и на 
Република България. 
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/2/ Лишените от отличието са длъжни да върнат удостоверението в 
едномесечен срок след решението на Общински съвет. 

 
II. Почетен знак на Община Полски Тръмбеш 

 
Чл. 29. Почетният знак на Община Полски Тръмбеш представлява 
релефно изображение на герба на Община Полски Тръмбеш, изработено 

от метал. 
Чл. 30. /1/ Почетният знак се присъжда на български и чуждестранни 
граждани, които имат значителен принос в развитието на града и 

общината. 
/2/ почетният знак може да се връчва и като колективно отличие. 

Чл. 31. /1/ Мотивите за отличаване с Почетния знак на Община Полски 
Тръмбеш са: 
1. значими постижения в областта на науката, образованието, 

изкуството и културата; 
2. проявен героизъм; 

3. принос, свързан с развитието и популяризирането на името на гр. 
Полски Тръмбеш; 
4. значима дейност в областта на съхранението и опазването на 

историческото наследство на територията на общината. 
Чл. 32. Писмено предложение за присъждане на Почетния знак на 
Община Полски Тръмбеш могат да правят: 

1. кметът на Община Полски Тръмбеш; 
2. председателят на Общински съвет Полски Тръмбеш. 

/2/ Предложенията за удостояване  с Почетния знак се отправят до 
Общински съвет и трябва да бъдат придружени от: 
1. подробни мотиви; 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към общината; 
3. биография на предлагания кандидат. 
Чл. 33. /1/ След приемане от Общински съвет на решение за 

удостояване с „Почетния знак на Община Полски Тръмбеш”, на 
удостоения се изпраща копие от решението и покана , която съдържа 

дата, час и място на провеждане на ритуала за връчване на Почетния 
знак. 
/2/ Връчването на Почетния знак се извършва от председателя на 

Общински съвет на официална церемония. 
/3/ Имената на удостоените с Почетния знак се вписват в Книга на 

носителите на Почетния знак. 
 
III. Грамота за заслуги към Община Полски Тръмбеш 

 
Чл. 34. /1/ Грамотата за заслуги към Община Полски Тръмбеш е 
официален документ, който се връчва на български и чуждестранни 

граждани: 
1. дейци на науката и образованието, чиито постижения представляват 

принос в развитието на Община Полски Тръмбеш; 
2. автори на литературни, художествени, музикални и др. творби, 
посветени на Полски Тръмбеш или дали своя принос за обогатяване 

културата на общината; 
3. спортисти, спортни деятели с високи постижения за прославата на 

общината; 
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4. проявили героизъм и гражданска доблест; 
5. ученици и студенти, спечелили призови места в конкурси и 

олимпиади. 
/2/ Грамотата представлява композиционно и цветово решение на 

почетния знак на Община Полски Тръмбеш и надпис „Грамота за заслуги 
към Община Полски Тръмбеш”. В нея се вписва името на отличения, 
датата на връчването, както и мотивите за присъждане. 

Чл. 35. Инициативата за връчване на Грамотата за заслуги към Община 
Полски Тръмбеш имат: 
1. кмета на общината; 

2. председателя на Общински съвет; 
3. общинските съветници; 

4. директори на културни институции. 
Чл. 36. /1/ Удостояването с Грамотата за заслуги към Община Полски 
Тръмбеш се извършва със заповед на кмета. 

/2/ Грамотите се връчват при подходящи поводи, тържествени 
събрания, юбилейни годишнини, чествания и др. 

Чл. 37. За издадените грамоти се води регистър по утвърден от кмета 
образец. Регистърът се съхранява от кмета на общината или 
упълномощено от него лице. 

 
IV. Значка 
 

Чл. 38. /1/ Значката на Община Полски Тръмбеш представлява 
контурно изображение на  герба на Община Полски Тръмбеш. Тя има 

характер на отличие. /2/ Като знак със сувенирен и рекламен характер, 
значката може да се връчва на участници във форуми с национален или 
местен характер. 

Чл. 39. /1/ По предложения на кмета на общината и на председателя на 
Общински съвет, с решение на Общински съвет със Значката на Община 
Полски Тръмбеш се отличават: 

1. български и чуждестранни граждани с особени заслуги при 
изпълнението на своя граждански или служебен дълг; 

2. граждани, проявили висока гражданска доблест и отстояващи 
обществено значими интереси; 
3. талантливи ученици, спечелили призови места в конкурси и 

олимпиади. 
/2/ Предложенията за награждаване със Значката на Община Полски 

Тръмбеш съдържат мотиви за удостояването, повод и биография на 
предлаганото за удостояване лице. 
Чл. 40. Значката на Община Полски Тръмбеш се връчва при подходящи 

поводи, тържествени събрания, юбилейни годишнини и чествания. 
 
Глава пета 

НАГРАДИ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 
  

I. Награда „За заслуги към Община Полски Тръмбеш-Първа степен” 
 
Чл. 41. Наградата представлява умалено копие на гранична колона 

между римските провинции Долна Мизия и Тракия, която е издигната в 
136 г. по нареждане на император Хадриан. 
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Чл. 42. С наградата се удостояват български и чуждестранни граждани, 
които: 

- имат конкретни заслуги за утвърждаването името и авторитета на 
град Полски Тръмбеш и административно прилежащите му 

селища; 
- са извършили хуманен акт към жител на града или общината; 
- са направили дарение за обществени нужди; 

- са създали услови за взаимноизгодно сътрудничество с 
чуждестранни стопански и културни структури; 

- са осигурили стипендии за образование и културно сътрудничество 

с чуждестранни звена. 
Чл. 43. Удостояването с наградата става при условията и реда, уредени 

със Статут на наградата „За заслуги към Община Полски Тръмбеш-Първа 
степен”, одобрен от Общински съвет Полски Тръмбеш. 
 

II. Награда „За заслуги към Община Полски Тръмбеш-Втора 
степен” 

 
Чл. 44. Наградата представлява копие на изображението от дъното на 
глинен съд, открит в неолитно селище „Орловец”, с датировка 6 200 г. 

пр. н. е. и е най-старото познато в Европа изображение на символичния 
знак. 
Чл. 45. С наградата се удостояват жители на Община Полски Тръмбеш и 

други общини от страната, които: 
- са работили активно, извън служебните си задължения за 

издигането на авторитета на града и селата от Община Полски 
Тръмбеш; 

- са извършили хуманен акт; 

- са постигнали високи професионални успехи в производствени, 
административни и обществени звена, структури и институции на 
територията на общината; 

- са направили дарения с обществено полезна цел. 
Чл. 46. Удостояването с наградата става при условията и реда, уредени 

със Статут на наградата „За заслуги към Община Полски Тръмбеш-Втора 
степен”, одобрен от Общински съвет Полски Тръмбеш. 
 

Глава шеста 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 49. Тази наредба е изготвена и приета на основание чл. 16 и чл. 21, 

ал. 1, т. 21 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 20 и т. 21 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, 
неговите комисии и общинската администрация. 

Чл. 50. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско 
законодателство. 

Чл. 51. За неуредени в настоящата Наредба въпроси Общински съвет 
Полски Тръмбеш приема отделни решения. 
Чл. 52. Тази Наредба отменя всички досегашни символи, знаци и 

отличия, неотговарящи на предходните текстове.  
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       Настоящата Наредба е приета с Решение №212/29.09.2016г., 
Изм. и доп. Р№59/27.02.2020г. на Общински съвет Полски Тръмбеш. 

 
 

 
 

 

 

 
Маринета Йорданова 
Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбеш 
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