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МОТИВИРАН ДОКЛАД            
по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

 
Към Предложение за приемане на Наредба за символиката, знаците, официалните 
празници и отличията  на община Никола Козлево. 
 
1. Причини, които налагат приемането.  
Предстои през 2019, да се чества 40 годишен юбилей на община Никола Козлево. Към 
настоящият момент не е уточнен официалния празник на община Никола Козлево, като 
се приема, че 23 септември е официалния празник на общината. 
През 2003 година, по случай 25 години, от създаването на община Никола Козлево, с 
Решение на общинския съвет, са утвърдени Знаме и герб на Община Никола Козлево, 
но не е уреден: 

1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община 
Никола Козлево;  

2. Вида, съдържанието и начина на използване на  знаците на Община Никола 
Козлево; 

3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията 
на Община Никола Козлево.  

2. Цели, които се поставят:  
2.1. В съответствие с действащото законодателство да се уредят: 

1.  Вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община 
Никола Козлево;  

2. Вида, съдържанието и начина на използване на  знаците на Община Никола 
Козлево; 

3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията 
на Община Никола Козлево; 

4. официалния празник на община Никола Козлево  
2.2. Да се регламентира връчването на отличия на Община Никола Козлево, които са: 

1. Звание „Почетен гражданин на Община Никола Козлево”; 
2. Златна почетна значка на Община Никола Козлево; 
3. Почетен знак на Община Никола Козлево; 
4. Почетна грамота на  Община Никола Козлево; 
5. Грамота за заслуги към Община Никола Козлево;  

3. Финансови средства, които са необходими за прилагане на Наредбата:  
Предвижда да се задели бюджет за изработка на отличията на община Никола Козлево, 
който няма да надхвърли 10000 лева. 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата, включително и 
финансови такива:  
Финансови резултати, могат да се реализират постъпления от продажба на рекламни 
символи на общината  
5. Анализ за съответствие с правото на ЕС:  



Предлаганият проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство.  
Той е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове и закона за 
местното самоуправление и местната администрация и закона за държавния печат и 
националното знаме на република България.  
Новият нормативен акт е в съответствие с Европейското законодателство – 
Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално 
развитие, с директиви на ЕС, свързани с тази материя.  

 Вносител:…………… 

Стефан Стефанов – Председател на общински съвет Никола Козлево 


