
Н А Р Е Д Б А 

ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.  Настоящата  наредба  урежда  вида,  съдържанието,  начина  на  използване  и 
реда  за  връчване  на  символите  на  Община  Белене  в  тържествени  случаи  и  социални 
поводи. 

Чл.2.  Символите,  обект  на  Наредбата  са  в  йерархична  последователност  и 
взаимообвързаност: 

1.  Знаме на Община Белене. 
2.  Герб на Община Белене. 
3.  Почетна книга на Община Белене. 
4.  Звание „Почетен гражданин на Община Белене”. 
5.  Грамота. 
6.  Почетен знак на Община Белене /плакет/ 

Чл.3. Символите по чл.2, т.1,2 и 3 се изработват в единични екземпляри. Те са 
уникални и оригиналите се съхраняват от Кмета на Община Белене. 

Чл.4. Удостояването на  граждани  със  званието „Почетен  гражданин на Община 
Белене” става след решение на Общинския съвет, прието с квалифицирано мнозинство. 

ГЛАВА ВТОРА 

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

Чл.5. Знамето на Община Белене е символ с първостепенно значение. 
Чл.6. Знамето се изработва от бял копринен плат в правоъгълна форма с размери 

90  см  на  150  см.  В  центъра  на  знамето  със  син  цвят  е  изобразен  гербът  на  Община 
Белене. 

Чл.7.  Носещото  тяло  на  знамето  е:  дръжка  за  носене,  стойка,  напречник  за 
вертикално окачване, въже за пилон. 

Чл.8. Участието на знамето в чествания, тържества и др. може да се осъществява 
при следните случаи: 

1.  Национални празници на Република България. 
2.  Празници на Община Белене. 
3.  Празници и чествания на годишнини от събития с историческа 

важност за Община Белене. 
4.  Тържествени заседания на Общински съветБелене. 
5.  Тържества и ритуали, организирани от общината. 

Чл.9. Знамето на Община Белене задължително се поставя на следните места: 
1.  В заседателната зала на Общинския съвет; 
2.  В кабинета на Кмета, Председателя на Общинския съвет, Заместник 

кметовете, Секретаря на общината, кметовете на кметства и кметски наместници; 
3.  В кабинетите на ръководителите на заведения на бюджетна издръжка; 
4.  В Обредния дом. 

Чл.10. Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти,



флагове,  отпечатвано  на  хартия,  да  се  увеличава  или  намалява,  като  се  спазва 
съотношението на символите, след писмено разрешение на кмета на община Белене. 

Чл.11. Използването на тиражирани варианти на знамето по начин, който уронва 
престижа на община Белене, се санкционира по смисъла на чл.31 от ЗАНН. 

Чл.12. Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на община 
Белене за политически, религиозни и националистически послания. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ГЕРБ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

Чл.13.  Гербът  на  община  Белене  е  символ  на  града  и  общината,  който 
символизира самостоятелността на общинската власт. 

Чл.14.  Гербът  на  община  Белене  е  съществуващо  графично  изображение, 
съгласно Приложение №1 и има следните елементи: 

1.  Гербът  на  община  Белене  има  формата  на  щит,  който  символизира 
нашата  крепост  –  мястото,  където  всеки  гражданин  се  чувства  защитен  и  сигурен  за 
живота и имуществото си; 

2. Двете вълнообразни линии символизират река Дунав – врата към света; 
3.  Горната  част  на  герба  представлява  житен  клас  и  символизира 

традиционния поминък на населението и плодородието на нашата земя; 
4.  Равнобедреният  триъгълник  в  горната  част  на  герба  символизира 

постоянния стремеж към икономически и духовен възход; 
5.  Равностранният  шестоъгълник  в  средата  на  герба  символизира 

етническото и верското многообразие на населението и равноправието между отделните 
групи, а кръгът в него – непреходността на съвместното съжителство. 

Чл.15. Гербът присъства като елемент от знамето на община Белене. 
Чл.16.  Гербът  може  да  се  тиражира  в  различни  сувенирни  варианти,  да  се 

отпечатва  на  хартия,  да  се  уголемява  или  намалява  при  спазване  на  съотношенията 
между отделните елементи в него, само със заповед на кмета на Община Белене. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

Чл.17. Почетната книга на община Белене отразява хронологията на съществени 
и  значими  приноси  на  български  и  чуждестранни  граждани  в  цялостното  развитие  на 
община Белене. 

Чл.18.  Почетната  книга  е  специално  изработена,  като  на  първата  корица  се 
изобразява герба на община Белене и надпис:Почетна книга на община Белене. 

Чл.19. Право на вписване в почетната книга имат: 
1.  Удостоените със званието „Почетен гражданин на община Белене”; 
2.  Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята 

дейност с община Белене; 
3.  Носители на грамоти за особени заслуги към община Белене; 
4.  Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е 

свързано с утвърждаване и популяризиране името на община Белене, извън границите на 
Република България. 

Чл.20.  При  вписване  в  п  очетната  книга  се  посочват  освен  трите  имена  и 
мотивите, повода и основанията за това.



Чл.21.  На  удостоения  с  вписване  в  почетната  книга  се  предоставя  възможност 
собственоръчно в нея да отрази отношението си към община Белене. 

Чл.22.  Почетната  книга  се  съхранява  от  Кмета  на  община  Белене  или 
упълномощено от него лице. 

ГЛАВА ПЕТА 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

Чл.23.  Удостояването  със  званието  „Почетен  гражданин  на  община  Белене”  се 
извършва с решение на Общинския съвет, прието с квалифицирано мнозинство. 

Чл.24. Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на община 
Белене”  се  отправя  в  писмен  вид  до  кмета  на  община  Белене,  който  го  внася  за 
обсъждане  в  Общинския  съвет.  Предложенията  са  съпроводени  с  кратка  писмена 
мотивация. 

Чл.25. Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на община 
Белене” може да се направи от: 

  кмета на община Белене; 
  общински съветници; 
  държавни и общински институции; 
  обществени организации; 
  кметове на кметства и кметски наместници; 
  инициативни комитети на граждани. 

Чл.26. За почетни граждани на община Белене могат да се предлагат не 
осъждани български и чуждестранни граждани: 

1.  За  изключителни  заслуги  в  областта  на  обществения,  стопанския, 
социалния и духовния живот на града и общината; 

2. Носители на високи държавни и международни отличия; 
3. По повод, свързан със значително събитие за града и общината; 
4. По повод годишнини и юбилеи; 
5. При крупни дарения в полза на общината; 
6. При други заслуги с обществена значимост. 

Чл.27. Имената на удостоените почетни граждани се вписват в почетната книга на 
община Белене. 

Чл.28./1/ На удостоените със званието „Почетен гражданин на община Белене” се 
издава  удостоверение  по  специално  изготвен  образец,  което  съдържа:  номер  на 
удостоверението, номер на решението на Общинския съвет, повода за удостояването. 

/2/ Удостоверението се подписва от Кмета на общината и от Председателя 
на Общинския съвет и се подпечатва с печата на Общинския съвет. 

Чл.29.  Решението  на ОбС  за  удостояване  със  званието  „Почетен  гражданин  на 
община Белене” се огласява чрез местните медии и се публикува в общинския вестник. 
Решението  се  съпровожда  със  съобщение  кога  и  къде  ще  се  състои  церемонията  по 
връчването. 

Чл.30. Кметът на  община Белене  връчва на  удостоените  със  званието „Почетен 
гражданин  на  община  Белене”  грамота  и  почетен  знак  на  община  Белене  /плакет/  на 
специална церемония. 

Чл.31.  Званието  „Почетен  гражданин  на  община  Белене”  може  да  се  отнема  в 
случаите, когато: 

1. Лицето е осъдено за тежко   умишлено престъпление,  след  удостояване 
със званието; 

2. Лицето е извършило действия, уронващи престижа на общината; 
3. При заявяване на писмено желание от страна на удостоения.



Чл.32. Предложението за отнемане на званието може да се направи от лицата по 
чл.22 от Наредбата. Предложението се прави до Кмета на общината, който го внася за 
обсъждане в Общинския съвет. 

Чл.33.  Отнемането  на  званието  „Почетен  гражданин  на  община  Белене”  се 
извършва с решение на Общинския съвет, за което лицето се уведомява в едноседмичен 
срок от влизане в сила на решението. 

Чл.34.  Лицата,  които  са  лишени  от  правото  на  полученото  почетно  звание  са 
длъжни в  едномесечен  срок от  уведомяването  да  върнат  в  общината  почетния  знак на 
община Белене /плакет/ и грамотата. В тези случаи грамотата се унищожава, а името на 
лицето се заличава от почетната книга.

ГЛАВА ШЕСТА 

ГРАМОТА 

Чл.35.  Грамотата  е  официален  документ,  който  се  издава  от община  Белене  на 
български и чуждестранни граждани: 

1.  Дейци на науката, с принос за развитието на община Белене; 
2.  Автори на литературни, художествени, музикални и др.творби, 

посветени на община Белене; 
3.  Спортисти  и  спортни  деятели  с  изключителни  постижения  за 

прославата на община Белене; 
4.  Дарители на община Белене; 
5.  Други подходящи поводи. 

Чл.36. Удостояването с грамота се извършва със заповед на кмета на община 
Белене. 

ГЛАВА СЕДМА 

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ /ПЛАКЕТ/ 

Чл.37.  Почетният  знакт  на  община  Белене  е  метално  изображение  на  герба  на 
община  Белене,  който  се  връчва  на  удостоени  със  званието  „Почетен  гражданин  на 
община Белене”. 

Чл.38. Почетният знак може да бъде връчван и при други подходящи случаи от 
Кмета на община Белене и Председателя на Общинския съвет. 

Чл.39. Удостояване с почетния знак се извършва със заповед на кмета на община 
Белене, освен в случаите, когато се връчва на удостоен със званието „Почетен гражданин 
на община Белене”. 

ГЛАВА ОСМА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.  Настоящата  наредба  е  изготвена на  основание  чл.21,  ал.2  от  ЗМСМА  и  във 
връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 и т.22 от ЗМСМА. 

§2. Изменения и допълнения в Наредбата се извършват с решение на Общинския 
съвет. 

§3.  За  неуредени  в  настоящата  Наредба  въпроси,  Общинският  съвет  взема 
отделни решения. 

§4.  Наредбата  е  приета  на  заседание  на  Общинския  съвет  с  Решение  №82  от 
25.07.2012 г.  и влиза в сила от деня на приемането й.


