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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и 

почетните звания в община Елена 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагам на Вашето внимание, за обсъждане и евентуално приемане, проект на Наредба 

за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена. 

Мотиви за разработването и внасянето на проекта за Наредба: 

По време на разисквания в Общински съвет Елена за удостояване със званието „почетен 

гражданин“, общински съветници изказаха мнение, че има нужда от една нова наредба за 

символите и отличията в общината. Необходимо е в един нормативен акт да намерят 

място, както видът, съдържанието, начинът на използване и представяне, така и редът на 

удостояване, избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните 

звания на община Елена. Необходимо е да се уреди статутът на Деня на град Елена и 

Празника на община Елена, защото символите, почетните знаци, отличията и почетните 

звания, обект на наредбата, са във взаимна обвързаност.  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

С приемане на наредбата се постига систематизиране и регламентиране на дейностите и 

ритуалите в община Елена, извършвани като следствие от приемане подзаконов акт за 

морално стимулиране на изявени личности с принос за града и общината.  

Очаквани резултати от прилагането на Наредбата, включително финансови: 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. От 

друга страна, с приемането на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и 

почетните звания в община Елена се очаква да се постигнат следните резултати: 

- създаден и приет от Общински съвет – Елена нормативен акт на общинско ниво, в 

който се създава единен регламент, както за вида, съдържанието, начина на 

използване и представяне, така и реда на удостояване, избор и връчване на 

символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена ; 
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- ще се предостави възможност за материално стимулиране на изявени личности. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Нещо повече, 

утвърдена практика е общините в България и страните от Европейския съюз да уреждат 

обществените отношения, свързани със символите и отличията, с нормативен акт на 

местно ниво. 

Предлаганата промяна е оповестена на интернет страницата на община Елена в 

съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне на 

настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили 

предложения и коментари по него. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. т. 21, 22 и 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 16 от същия, Общински съвет Елена  

Приема Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в 

община Елена. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

20.11.2017 г., 16:20 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


