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Н А Р Е Д Б А 
ЗА СИМВОЛИКАТА, ЗНАЦИТЕ, ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ И 

ОТЛИЧИЯТА  НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

Г л а в а    п ъ р в а  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.  (1) Настоящата наредба урежда: 

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) С Наредбата се урежда и статутът на официалния празник – 24 май – празник 

на община Никола Козлево.  

Чл. 2. (1) Символите на Община Никола Козлево са: 

1. Знаме на Община Никола Козлево; 

2. Герб на Община Никола Козлево; 

            3. Ключ на Община Никола Козлево; 

 (2) Символите  на Община Никола Козлево изразяват силата на традицията, 

гордостта и самочувствието на нейните  граждани. 

Чл. 3. Знаците на Община Никола Козлево са: 

1. Официален печат на Община Никола Козлево; 

2. Почетен плакет на Община Никола Козлево. 

Чл. 4. Официален празник на община Никола Козлево е 24 май - празник на село 

Никола Козлево и ден на славянската писменост и култура. 

Чл. 5. Отличията на Община Никола Козлево 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. 

Г л а в а    в т о р а 

СИМВОЛИКА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

І. Знаме на Община Никола Козлево. 

Чл. 6. (1)  Знамето на Община Никола Козлево е символ от първостепенно 

значение, изразяващ самоуправлението на Общината и неговите демократични 

принципи. 

 (2) Знамето на Община Никола Козлево е отличителен знак във вътрешните и  

международните й отношения. 

(3) Знамето на Община Никола Козлево е утвърдено с Решение №….. г. на 

Общински съвет – Никола Козлево. 

Чл. 7. (1) Знамето на Община Никола Козлево се изработва като уникат от 

копринен плат в бял цвят. В средата на знамето е разположено цветното изображение на 

герба на Община Никола Козлево, който е неразделна част от него.  

(2) Знамето на Община Никола Козлево има правоъгълна форма със съотношение 

на широчината към дължината 3:5.  

(3)  При вертикално окачване основата на герба се разполага по посока на земната 

повърхност в средата на знамето. 

 (4) Дръжката на Знамето на Община Никола Козлево е цилиндрична,  като 

завършва в горния край със специален накрайник – бронзова пика. Дръжката на знамето 

се изработва от дърво и образува прав ъгъл с правоъгълника на знамето. 
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Чл. 8. (1) Белият цвят на знамето на Община Никола Козлево символизира 

независимост, неутралитет и благородство с посланието за мир и разбирателство. 

(2)  Синият цвят на герба на  Община Никола Козлево, изобразен на знамето, 

символизира с чистота, въздух, свобода и истина..  

Чл. 9. (1) Знамето на Община Никола Козлево е постоянно издигнато: 

1. Пред административната сграда на Община Никола Козлево; 

2. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет- Никола Козлево; 

3. В кабинетите на Председателя на Общински съвет- Никола Козлево, Кмета на 

Община Никола Козлево, Заместник-кметовете и Секретаря на Община 

Никола Козлево. 

4. Пред сградите на кметствата в Община Никола Козлево, както и на 

общинските образователни и културни институти. 

5. В Заседателната зали на Община Никола Козлево.  

6. В Ритуалната зала на Община Никола Козлево заедно с герба и знамето на 

Република България. 

 (2) Оригиналът на знамето на Община Никола Козлево се съхранява в кабинета 

на Кмета на Община Никола Козлево. 

Чл. 10. (1) Знамето на Община Никола Козлево е йерархично подчинено по 

смисъл и значение на Националното знаме на Република България.     

(2) Знамето на Община Никола Козлево  може да бъде издигнато в Никола 

Козлево и в другите отделни населени места на общината по време на ритуалите, 

посветени на:  

            1. Националния празник на Република България; 

            2. Празника на Никола Козлево – 24 май;  

            3. Празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, организирани от 

Община Никола Козлево.  

(3) Редът за участие на Знамето в събитията по ал. 2, начинът за разполагането му 

спрямо знамената на Република България, Европейския съюз и знамената на други 

държави се определя съгласно Закона за държавния печат и националното знаме на 

Република България и Закона за държавния протокол и Правилника за неговото 

прилагане. 

Чл.11. (1) Използването на тиражирани варианти на Знамето на Община Никола 

Козлево 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 

политически, религиозни и антибългарски послания.  

(3) Забранява се използването на Знамето във всички случаи на търговска реклама, 

запазени марки и други дейности на физически и юридически лица. 

(4) Знамето на Община Никола Козлево не може да се дарява на други населени 

места в страната и в чужбина. 

Чл. 12. (1) Знамето на Община Никола Козлево може да бъде възпроизвеждано 

единствено от Община Никола Козлево в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да 

бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението 

на неговите основни елементи. 

(2) Знамето на Община Никола Козлево се патентова в Патентното ведомство на 

Република България.  

ІІ. Герб на Община Никола Козлево. 

Чл.13. (1) Гербът на Община Никола Козлево е символ, изразяващ нейната 

идентичност. 

(2) Гербът на Община Никола Козлево е утвърден с Решение № ………………….. 

г. на Общински съвет – Никола Козлево. 
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(5) Гербът на Община Никола Козлево представлява пластична композиция от 

символи - щит върху който на син фон са разположени, житни класове, слънчоглед и три 

бора, над тях надпис Никола Козлево и три кули над него. 

(6) Елементите, съчетани в Герба на Община Никола Козлево, символизират 

основния поминък в община Никола Козлево – земеделието и горското стопанство и са 

повод за гордост и самочувствие с послание за приемственост от поколенията. 

(7) Гербът на Община Никола Козлево е задължителен елемент на Знамето на 

Община Никола Козлево, на Официалния печат на Община Никола Козлево, на златната 

почетна значка на Община Никола Козлево, на почетния знак на Община Никола 

Козлево, на Почетната грамота на Община Никола Козлево и Грамотата за заслуги към 

Община Никола Козлево.  

(8) Гербът на Община Никола Козлево е задължителен графичен елемент от 

официалната бланка за кореспонденция на Община Никола Козлево. 

Чл. 14.  (1) Гербът на Община Никола Козлево има следните форми:  

1. Пластична; 

2. Графична – черно-бяла; 

            3.   Графична – цветна. 

(2) Гербът на Община Никола Козлево в пластичен вариант се поставя на фасадата 

на сградата на Община Никола Козлево, в залата за заседания на Общински съвет – 

Никола Козлево, на фасадите на сградите на кметствата в община Никола Козлево, в 

Актовата и Заседателната зали на Община Никола Козлево, на фасадите на общинските 

учебни заведения и културни институти, както и в кабинетите на: 

1. Кмета на Община Никола Козлево; 

2. Председателя на Общински съвет - Никола Козлево; 

3. Кметовете на кметства и кметските наместници. 

(3) Гербът на Община Никола Козлево в графичен вариант – цветно изображение, се 

поставя на:  

1. Покани за официални събития – чествания, тържества, церемонии, организирани 

от Община Никола Козлево и Общински съвет - Никола Козлево. 

2. Официални документи, които се подписват от Председателя на Общински съвет- 

Никола Козлево и Кмета на Община Никола Козлево. 

3. Бланки с воден знак – изходяща кореспонденция на Община Никола Козлево до 

държавни институции, международни организации и дипломатически мисии. 

4. Върху автомобилния парк, собственост на Община Никола Козлево. 

5. На отличителните знаци – служебни карти и баджове, на служителите в 

Общинската администрация и общинските предприятия. 

6. На униформите на служителите на Общинския инспекторат и върху 

индивидуалната екипировка на участниците в Доброволното формирование за 

защита при бедствия и ликвидиране на последиците от тях на територията на община 

Никола Козлево. 

 (4) Гербът на Община Никола Козлево в графичен вариант – черно-бяло 

изображение, се поставя задължително на бланки на Община Никола Козлево и 

Общински съвет – Никола Козлево, за изходяща кореспонденция освен случаите 

посочени в ал. 3 т. 3. 

        (5) Гербът на Община Никола Козлево се поставя и в други случаи за официални и 

представителни нужди със съгласието на Кмета на Община Никола Козлево. 

Чл. 15. Гербът на Община Никола Козлево може да се връчва като отличие в 

следните форми: 

1. Златна почетна значка на Община Никола Козлево; 

2. Почетен знак на Община Никола Козлево; 
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Чл. 16. (1) Използването на тиражирани варианти на Герба на Община Никола 

Козлево по начин, който уронва престижа на Общината, съдържа неморални елементи и 

др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.  

(2) Забранява се използването на Герба и тиражирани негови варианти за 

политически, религиозни и антибългарски послания.  

(3) Забранява се използването на Герба във всички случаи на търговска реклама, 

запазени марки и други дейности на физически и юридически лица. 

Чл. 17.(1) С изричното разрешение на Кмета на Община Никола Козлево Гербът 

може да се възпроизвежда в различни сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, 

да се увеличава или намалява при спазване на съотношенията между отделните негови 

елементи. 

(2) Гербът на Община Никола Козлево се поставя на входно-изходните пътни 

артерии в светло отразителен вариант. 

(3) Гербът на Община Никола Козлево се патентова в Патентното ведомство на 

Република България. 

 III. Ключ на община Никола Козлево 

Чл.18.(1) Ключът на община  Никола Козлево е символ на изпълнителната власт 

в община Никола Козлево. 

 (2) Ключът на община Никола Козлево  представлява художествено изработен от 

лицензирана фирма ключ от ковък метал, върху който релефно е изобразен  гербът на 

Община Никола Козлево и е поставен надписът „Никола Козлево”.  

(3) Ключът на Никола Козлево се връчва на Кмета на Община Никола Козлево от 

неговия предшественик или Областния управител на област Никола Козлево при 

встъпване в длъжност след полагане на клетва пред Общински съвет - Никола Козлево. 

Той е преходен и се предава на всеки следващ кмет. 

(4) Копие от Ключа на Никола Козлево се връчва от Кмета на Община Никола 

Козлево публично  на български и чуждестранни граждани, които имат значителен 

принос за развитието на община Никола Козлево и заслуги към нейните жители, както и 

в знак на гостоприемство, добра воля и желание за сътрудничество. 

(5) Копията на Ключа на Никола Козлево, които се връчват на чуждестранни 

граждани, се изработват с надпис на името на общината на латиница – Nikola Kozlevo. 

(6) Оригиналът на Ключа на Никола Козлево се патентова в Патентното 

ведомство на Република България и съхранява в кабинета на Кмета на Община Никола 

Козлево. 

Чл. 19. Забранява се използването на Ключа на община Никола Козлево и 

тиражирането му в различни варианти за цели и дейности, различни от дейността на 

Община Никола Козлево. 

Г л а в а    т р е т а 

ЗНАЦИ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

І. Официален печат на Община Никола Козлево. 

Чл. 20. (1) Официалният печат на Община Никола Козлево има кръгла форма. Той 

е сух релефен печат в син цвят и представлява композиция, която включва в централната 

си част пластичен вариант на Герба на Община Никола Козлево. В горната половина на 

кръга около Герба е написано „Община Никола Козлево”, а в долната половина – 

„Официален печат”. 

(2) Официалният печат на Община Никола Козлево  се съхранява от Кмета на 

Община Никола Козлево или изрично упълномощено от него лице. 

Чл. 21. (1) Официалният печат на Община Никола Козлево  се полага след 

подписа на Кмета на Общината или Председателя на Общинския съвет върху оригинала 

на: 
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            1. Споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и 

представително значение за Община Никола Козлево. 

            2. Представителни документи за отношенията на Община Никола Козлево с други 

държави и побратимени градове; 

            3. Почетни грамоти; 

            4. Грамоти за заслуги към Община Никола Козлево и крупни дарения.             

            5. Други документи с представителен за Община Никола Козлево характер или 

изискуеми по закон. 

(2) Официалният печат на Община Никола Козлево не се поставя върху 

документи от административно правен и частноправен характер. Върху такива 

документи се поставя обикновен печат. 

II. Почетни книги на Община Никола Козлево. 
Чл. 22. Почетните книги на Община Никола Козлево отразяват съществени 

събития и значимите заслуги на български и чуждестранни граждани за  цялостното 

развитие на Община Никола Козлево. 

Чл. 23.  Почетните книги на Община Никола Козлево са: 

1. Почетна книга на Община Никола Козлево. 

2. Книга на почетните граждани  на Община Никола Козлево. 

Чл. 24. В Почетната книга на Община Никола Козлево се вписват изявени 

личности от страната и чужбина с принос за развитието на Общината, които получават 

правото в книгата да изразят отношението си към Община Никола Козлево.  

Чл. 25. (1) В Книгата на почетните граждани на Община Никола Козлево се 

попълва по хронологичен ред, като на отделна страница се поставя снимка на удостоения 

със званието, вписват се трите му имена, номерът и датата на решението на Общинския 

съвет за удостояване със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване 

със званието. 

 (2) На всеки удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Никола 

Козлево” се предоставя право да впише при желание свое послание и да постави своя 

подпис .  

 (3) Регистър на почетните граждани на Община Никола Козлево се поддържа и в 

електронен вид. Регистърът се публикува в Интернет страницата на Община Никола 

Козлево. 

Чл. 26. (1) Вписването в Почетните книги става при подходящи поводи, 

тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни 

годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др. 

(2)  Оригиналите на почетните книги се съхраняват от Кмета на Община Никола 

Козлево или упълномощено от него лице. 

Г л а в а    ч е т в ъ р т а 

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА  НИКОЛА КОЗЛЕВО 

І. 24 май – Празник на Никола Козлево. 

Чл. 27. Празникът на община Никола Козлево се отбелязва ежегодно на 24 май. 

Датата е обявена за Празник на Никола Козлево с решение №……. на Общински съвет – 

Никола Козлево. 

Чл. 28. (1) Празникът на община Никола Козлево се организира и провежда от 

Кмета на Община Никола Козлево. 

(2) Програмата на Празника се утвърждава от Кмета на Община Никола Козлево.  

(3) Подготовката и провеждането на Празника на община Никола Козлево се 

финансират от: 

            1. Бюджета на Община Никола Козлево; 

            2. Спонсорство и реклама; 

            3. Други, разрешени от закона източници.  
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(4) Проектът за бюджет за организиране и провеждане на Празника на Никола 

Козлево се внася и утвърждава от Общински съвет – Никола Козлево, в рамките на 

Сборния бюджет на Общината за съответната година.. 

Чл. 29. Празникът на община Никола Козлево се отбелязва с тържествена 

церемония на централния площад „23-ти септември”. 

Чл. 30. Във връзка с Празника на община Никола Козлево, както и във връзка с 

други чествания на годишнини от важни събития се връчват отличия на Община Никола 

Козлево на  български и чуждестранни граждани с принос и заслуги за развитието на 

Общината. 

Г л а в а    п е т а 

ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

I. Звание „Почетен гражданин на Община Никола Козлево” 
Чл. 31.  (1) Званието “Почетен гражданин на Община Никола Козлево”  се 

присъжда на български и чуждестранни граждани за: 

1. Изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието 

на Община Никола Козлево; 

2. Изключителни постижения в областта на образователния, обществено-

политическия,  стопанския, социалния, културния и спортен живот; 

3. Изключителен принос, свързан с утвърждаване авторитета на Община Никола 

Козлево; 

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. 

(2) Званието “Почетен гражданин на Община Никола Козлево” може да се 

присъжда посмъртно. 

Чл. 32. (1) Писмено предложение за удостояване със званието “Почетен 

гражданин на Община Никола Козлево” могат да правят: 

             1. Кметът на Община Никола Козлево; 

             2. Председателят на Общински съвет - Никола Козлево; 

3. Група от най-малко трима общински съветници; 

4. Обществени, професионални и творчески организации; 

5.  Инициативни граждански комитети в състав не по-малко от тридесет души, 

формирани чрез    съответна подписка. 

(2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до Председателя на 

Общински съвет – Никола Козлево, и трябва да бъдат придружени от: 

            1. подробни мотиви; 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Никола 

Козлево (прилагат се и копия от документи); 

3. биография на предлагания кандидат. 

Чл. 33. Предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на 

Община Никола Козлево” се правят до 01 май в рамките на календарна година.  

Чл. 34. (1) Писменото предложение за удостояване със званието “Почетен 

гражданин на Община Никола Козлево” се адресира до Председателя на Общински съвет 

– Никола Козлево, и се разглежда от Комисия в състав: Председател на Общински съвет 

– Никола Козлево и председателите на постоянните комисии в Общински съвет – Никола 

Козлево, с право на съвещателен глас участват представители на общинска 

администрация, определени от кмета на община Никола Козлево. 

Комисията се председателства от Председателя на Общински съвет – Никола 

Козлево, свиква се от него ако има постъпили предложения до 01 май в рамките на 
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календарна година и приема решение с гласовете на повече от половината членове на 

комисията. 

(2) Писменото предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на 

Община Никола Козлево” се внася на заседание на Общински съвет – Никола Козлево, 

от Председателя на Общински съвет – Никола Козлево, въз основа на  решение на 

комисията по ал. 1 и се приема с гласовете на две трети от общия брой на общинските 

съветници. 

  Чл. 35. Удостояването със званието „Почетен гражданин на Община Никола 

Козлево” се извършва на официална церемония по време на ритуала, посветен на 24май 

- Празника на Никола Козлево, както и  на тържествени сесии на Общински съвет – 

Никола Козлево. 

 Чл. 36. Удостояването със званието „Почетен гражданин на Община Никола 

Козлево” се извършва от Председателя на Общински съвет – Никола Козлево, и Кмета 

на Община Никола Козлево. 

 Чл. 37. На удостоените със званието „Почетен гражданин на Община Никола 

Козлево” се връчва Златна почетна значка на Община Никола Козлево и Почетна 

грамота, подписана от Председателя на Общински съвет – Никола Козлево, и Кмета на 

Община Никола Козлево и подпечатана с Официалния печат на Община Никола Козлево. 

Чл. 38. В Книгата на почетните граждани на Община Никола Козлево на отделна 

страница се поставя снимка на удостоения със званието, вписват се трите му имена, 

датата на раждане, номерът и датата на решението на Общинския съвет за удостояване 

със званието, придружени с кратки мотиви, и датата на удостояване със званието. 

 Чл. 39. (1) Носителите на званието „Почетен гражданин на Община Никола 

Козлево” имат право: 

1. Да бъдат официални гости на  чествания и празници, организирани от 

Община Никола Козлево. 

2. Да участват в инициативни и организационни комитети по повод 

подготовката и реализацията на чествания на значими годишнини и други 

важни събития. 

3. Да участва в работни срещи на Общинското ръководство по важни въпроси, 

свързани с професионалните му компетенции и обществена позиция.  

(2) Община Никола Козлево поддържа връзка с почетните граждани - отправя им 

поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, организира с тях срещи. 

Чл. 40. (1) Общински съвет – Никола Козлево,  може да отнеме със свое решение 

званието „Почетен гражданин на Община Никола Козлево” на лица, които: 

            1. След присъждане на званието са осъдени за умишлено престъпление от общ 

характер и имат влязла в сила присъда; 

            2. Със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на Община 

Никола Козлево и на Република България; 

            3. Писмено са заявили това свое желание.  

(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински съвет – Никола 

Козлево, с тайно гласуване с обикновено мнозинство.  

Чл. 41. Лишените от званието „Почетен гражданин на Община Никола 

Козлево” са длъжни да върнат Златната почетна значка на Община Никола Козлево и 

Почетната грамота в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване 

от звание.  

II. Златна почетна значка на Община Никола Козлево. 

Чл.42.  (1) Златната почетна значка на Община Никола Козлево представлява 

умалено копие на Герба на Община Никола Козлево във вид на значка и с форма на 

пресечена елипса, изработено от бронз. 
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 (2) Златната почетна значка на Община Никола Козлево се връчва единствено на 

удостоените със званието  „Почетен гражданин на Община Никола Козлево”. 

III. Почетен знак на Община Никола Козлево. 

 Чл. 43. Почетният знак на Община Никола Козлево представлява релефно 

изображение на Герба на Община Никола Козлево, изработено от пластмаса, дърво или 

метал, в правоъгълна или кръгла форма в различни размери. Под герба се изписва името 

на Кмета на Община Никола Козлево през съответния мандат. На обратната страна се 

поставя графичното изображение на Патрона на село Никола Козлево - Св. Димитър 

Солунски. Знакът е поставен върху подложка в кутия с герба на Община Никола Козлево 

върху капака и надпис: „Почетен знак”. 

Чл. 44.(1) Почетният знак се връчва от Кмета на Община Никола Козлево на 

български и чуждестранни граждани, които имат значителен принос в развитието на 

Общината и заслуги към нейните граждани; 

(2) Почетният знак може да се връчва и като колективно отличие. 

Чл. 45. Мотивите за връчване на  Почетния знак на Община Никола Козлево са:  

1. Значими постижения в областта на науката, образованието, изкуството, 

културата,   здравеопазването и спорта; 

2. Значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейности, свързани със 

социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Общината; 

3. Проявен героизъм; 

4.Реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за 

устойчивото развитие на Община Никола Козлево. 

5. Принос, свързан с развитието и популяризирането на името на село Никола 

Козлево и Община Никола Козлево;   

6. Значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото 

наследство и екологичното равновесие на територията на Община Никола Козлево; 

7.  Принос за укрепване и разширяване на международните контакти на Община 

Никола Козлево. 

Чл. 46. (1)  По повод важни юбилейни годишнини, свързани с историята на 

община Никола Козлево, Община Никола Козлево може да  изработва паметни почетни 

знаци. 

(2)  Паметните почетни знаци представляват релефно изображение на Герба на 

Община Никола Козлево, изработват се в правоъгълна или кръгла форма в различни 

размери и съдържат текст „Община Никола Козлево”, както и текст, указващ 

годишнината от съответното събитие. 

(3) Паметните почетни знаци се връчват от Кмета на Община Никола Козлево в 

тържествена обстановка на български и чуждестранни граждани, които имат значителен 

принос за достойното честване на юбилейното събитие в община Никола Козлево. 

IV. Почетна грамота на Община Никола Козлево. 

 Чл. 47. (1) Почетната грамота на Община Никола Козлево представлява 

композиционно цветово решение, съдържащо графично изображение на Герба на 

Община Никола Козлево и надпис „Почетна грамота”. 

 (2) Почетната грамота на Община Никола Козлево се връчва единствено на 

удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Никола Козлево”. В Почетната 

грамота се вписват трите имена на удостоения със званието, номерът и датата на 

решението  на Общински съвет – Никола Козлево, за удостояване със званието, както и 

датата на връчване. Почетната грамота се подписва от Председателя на Общински съвет 

– Никола Козлево, и Кмета на Община Никола Козлево. Почетната грамота се подпечатва 

с Официалния печат на Община Никола Козлево. 

 (3 ) Почетната грамота на Община Никола Козлево се връчва със Златната почетна 

значка на Община Никола Козлево на удостоения със званието „Почетен гражданин на 
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Община Никола Козлево” от Председателя на Общински съвет – Никола Козлево и 

Кмета на Община Никола Козлево на официална церемония по време на ритуала, 

посветен на 24 май - Празника на Никола Козлево, както и на тържествени сесии на 

Общински съвет – Никола Козлево. 

V. Грамота за заслуги към Община Никола Козлево. 

Чл. 48. (1) Грамотата за заслуги към Община Никола Козлево представлява 

композиционно цветово решение, съдържащо Герба на Община Никола Козлево  и 

надпис ”Грамота за заслуги към Община Никола Козлево”. В нея се вписват трите имена 

на отличения,  датата на връчването, както и мотивите за присъждане. Грамотата се 

подписва от Кмета на Община Никола Козлево и се подпечатва с Официалния печат на 

Община Никола Козлево. Графичното и цветното изображение на грамотата се 

изработват от специалисти и се одобряват от Кмета на Община Никола Козлево.  

 (2) Грамотата за заслуги към Община Никола Козлево 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 Никола Козлево; 

2. Автори на творби в различни жанрове, посветени на община Никола Козлево 

или дали своя принос за обогатяване културата на Общината; 

3. Спортисти и спортни деятели с високи постижения.;  

4. Жители на общината проявили героизъм и гражданска доблест;  

5. Ученици и студенти, спечелили призови места в международни конкурси и 

олимпиади; 

6. Работодатели, открили повече от 50 работни места, за една година; 

6. Дарители. 

(3) Грамотата за заслуги към Община Никола Козлево може да се връчва и като 

колективно отличие. 

(4) Грамотите за заслуги към Община Никола Козлево се връчват при подходящи 

поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общински съвет - Никола 

Козлево, юбилейни годишнини и чествания и др. 

Глава    шеста 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 16 от ЗМСМА.  

§2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.  

§3. Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение на Общински съвет - 

Никола Козлево.  

§4. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общински съвет – Никола Козлево, 

приема отделни решения.  

§5. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Никола Козлево,  с Решение 

№ …… по Протокол№ … от ……2018 година.  

§6. Наредбата влиза в сила от публикуването й в Интернет страницата на Общински 

съвет - Никола Козлево и един регионален ежедневник. 

 

 

 

       

 


