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Относно: Проект на Наредба за символиката, знаците, официалните празници и 
отличията на Община Никола Козлево 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 
Във връзка с публикувания Проект на Наредба за символиката, знаците, 

официалните празници и отличията на Община Никола Козлево, представям на 
вниманието Ви следните предложения: 

 
1. В чл. 1, ал. 2, Текста „24 май да – празник“ да отпадне; 
2. В чл. 3, т. 2, Текста „Почетен плакет“ да се замени с „Почетни книги“, което 

ще кореспондира с Раздел Втори от Глава Трета на Проекта на наредбата; 
3. В чл. 4, Текста „24 май – празник на село Никола Козлево и ден на 

славянската писменост и култура“ да се замени с „24 май - Ден на българската просвета 
и култура и на славянската писменост“; 

4. В чл. 5, т. 2, Текста „Златна“ да отпадне; 
5. Ал. 3 от чл. 6, да отпадне; 
6. В чл. 7, ал. 4, Текста „бронзова“ да отпадне; 
7. В чл. 10, ал. 2, т. 2 да отпадне, съответно „ т. 3“ да стане „т. 2“ 
8. В чл. 11, ал. 1, Текста „действащото българско законодателство“ да се замени 

с „Глава Шеста“ 
9. В чл. 13, ал. 2, след текста „Решение №“ да се запише „17 по Протокол № 2 от 

26.09.2002“  
- Прилагам копие от горецитираното решение. 
10. В чл. 13, ал. 7, Текста „златната“ да отпадне, съответно текста „почетна“ да 

стане „почетната“ 
11. Да се коригира номерацията на следващите алинеи от чл. 13, като 5,6,7, и 8 

алинея, станат съответно 3,4,5 и 6; 
12. В чл. 14, ал. 2, т. 1, след текста „Кмета“ да се добави текста и „заместник-

кметовете“ или да се добави нова т. 4. С текст „Заместник-кметовете на Община 
Никола Козлево“ 

13. В чл. 14, ал. 3, т. 6, Текста „На униформите на служителите на Общинския 
инспекторат и“ да отпадне; 

14. В чл. 15, т. 1, Текста „Златна“ да отпадне; 
15. В чл. 16, ал. 1, Текста „действащото българско законодателство“ да се замени 

с „глава шеста“ 
16. В чл. 18, ал. 2, Текста „и е поставен надписът „Никола Козлево“ да отпадне; 
17. В чл. 18, ал. 3, Текста „област Никола Козлево“ да стане „област Шумен“; 
18. Ал. 5 от чл. 18 да отпадне, съответно ал. 6 да стане ал. 5; 
19. В Раздел Първи от Глава Четвърта преди текста „Никола Козлево“ да се 

добави „Община“; 
20. В чл. 27, Текста „Датата е обявена за Празник на Никола Козлево с решение 

№ …….. на Общински съвет – Никола Козлево“ да отпадне; 
21. В чл. 28, ал. 4, след текста „Празника на“ да се добави „Община“ 
22. Във връзка с Раздел Първи от Глава Пета Ви уведомявам, че с Решение № 

157 по Протокол № 14 от 29.11.2012 год., Общински съвет – Никола Козлево е приел  
Правилник за удостояване със звание „Почетен жител на община Никола Козлево. 
Следва същият да бъде отменен. 



- Прилагам горецитираното решение и извлечение от самия протокол; 
23. В чл. 31, ал. 1, т. 2, текста „обществено-политическия“ да стане 

„обществения“; 
24. В чл. 32, ал. 2, да се добави нова т.4 „Писмено съгласие от номинирания или 

неговите наследници, ако званието се присъжда посмъртно“; 
25. В чл. 35, Текста „Удостояването със“ да се замени с „Връчването на“; 
26. В чл. 35, след текста „Празника на“ да се добави „Община“; 
27. В чл. 36, Текста „Удостояването със“ да се замени с „Връчването на“; 
28. В чл. 37, Текста „Златна“ да се премахне; 
29. В чл. 40, ал. 2, текста „тайно гласуване с обикновено мнозинство“ да се 

замени с „явно гласуване, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците“  
30. В чл. 41, Текста „Златната почетна“ да се замени с „почетната“; 
31. В раздел IIри от глава пета, текста „Златна“ да се премахне; 
32. В чл. 42, ал. 1, Текста „Златната почетна“ да се замени с „почетната“ 
33. Ал. 2 от чл. 42, да отпадне. Текста е регламентиран в чл. 37 от проекта на 

наредбата; 
34. В чл. 43, Текста „пластмаса“ да се премахне; 
35. В чл. 43, изречението „На обратната страна се поставя графичното 

изображение на Патрона на село Никола Козлево – Св. Димитър Солунски“ да се 
премахне с мотив, че същото остава невидимо при позиционирането на почетния знак. 

36. В чл. 43, изречението „Знакът е поставен върху подложка в кутия с герба на 
Община Никола Козлево върху капака с надпис: „Почетен знак“ да се замени с „Знакът 
е поставен върху подложка в кутия с надпис върху капака: „Почетен знак на Община 
Никола Козлево“ 

37. В чл. 45, т. 5, Текста „село Никола Козлево и“ да се премахне; 
38. В чл. 47, ал. 2, изречение първо да се премахне; 
39. В чл. 47, ал. 3, Текста „със Златната почетна значка на Община Никола 

Козлево“ да отпадне; 
40. В чл. 47, ал. 3, след текста „Празника на“ да се добави „Община“ а в края на 

изречението накрая на изречението да се добави текста „и се вписва в отделен 
регистър“ 

41. В чл. 48, ал. 1, изречение последно да се премахне; 
42. В чл. 48, ал. 4, накрая на изречението да се добави текста „и се вписват в 

отделен регистър“ 
43. Глава шеста „Преходни и заключителни разпоредби“ да стане глава седма 
44. Да се създаде нова „Глава шеста“ Административно – наказателни 

разпоредби със следните текстове: 
Чл. 49. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните 

лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 200 лв.  
(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват до 500 лева. 
(3) Установените в тази Наредба наказания се налагат, ако за същото нарушение 

не е предвидено по-тежко наказание в друг нормативен акт от по-висока степен.  
Чл. 50. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се 

издават от Кмета на Община Никола Козлево въз основа на акт, съставен от 
длъжностни лица от Общинската администрация определени със заповед. 

Чл. 51. За образуването на административно-наказателни производства за 
нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и 
обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат 
разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

 
Допълнителни разяснения ще внеса в хода на дискусията по време на 

общественото обсъждане и в пленарното заседание при приемане на Наредбата. 
 

Иван Иванов 
Заместнник-кмет на община Никола Козлево 


