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Наредба за символиката и отличията на Община Петрич - ПРОЕКТ 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящата Наредба урежда: 

 (1) Вида, съдържанието и начина на използването на символите и знаците на 

Община Петрич. 

 (2) Вида, условията, критериите и реда на присъждането, удостояването и 

връчването на отличията на Община Петрич. 
 

 Чл. 2. Символи на Община Петрич са:  

(1) Знаме на Община Петрич.  

(2) Герб на Община Петрич.      

(3) Печат на Община Петрич. 

(4) Ключ на Община Петрич 
 

Чл. 3. Официални празници на град Петрич са:  

6 май – Деня на неговия покровител Свети Георги Победоносец.  

28 октомври – Деня на освобождението на Петрич от турско робство. 
 

Чл. 4. Знаци на Община Петрич са: 

(1) Церемониална огърлица на кмета на Община Петрич.  

(2) Почетна книга на Петрич.  

(3) Летописна книга на Петрич. 
 

Чл. 5.Звания на Община Петрич са: 

(1) Звание “Почетен гражданин” на Община Петрич”. 

(2) Звание “За граждански принос”. 
 

Чл. 6.Отличия на Община Петрич са: 

(1) Плакет “Почетен гражданин на град Петрич”. 

(2) Плакет “За граждански принос”.  

(3) Плакет с герба на община Петрич. 

(4) Поименен паметен  плакет с герба на община Петрич, връчван в края на 

мандата на кмет на община Петрич, председател на общински съвет Петрич, 

общински съветници,заместник кметове, с отбелязан мандат. 
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  (5) Грамота на община Петрич: 

    1. за чест и достойнство   

    2. за доблест и смелост  

     3. за просвещение и култура  

    4. за човеколюбие и състрадателност 

    5. за спортни постижения 

    6. при други подходящи поводи. 

 

Чл. 7. (1) Символите и знаците по чл. 2., ал. 3, 4 и чл.4, ал.1,2  3, се изработват 

в единични екземпляри.  

(2) Кметът на община Петрич или упълномощено от него лице, съхранява 

символите  и знаците по чл. 2., ал. 3, 4 и чл.4, ал.1 и 3. 

 (2) Председателят на Общински съвет или упълномощено от него лице,  

съхранява знаците  по чл.4, ал.2 . 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

 Чл.8.Знамето е символ с първостепенно значение и изразява 

самоуправлението на Община Петрич и нейната историческа значимост. 

 

Чл. 9. (1) Знамето на Община Петрич е бяло на цвят. В центъра му е 

разположено цветно изображение на герба на Община Петрич. 

 (2) Знамето на Община Петрич има правоъгълна форма и може да се 

изработва в различни размери, в зависимост от мястото на поставяне, като се 

спазва съотношението на неговите основни елементи. 

 (3) Настолният вариант се изпълнява в съответствие с приетите стандарти и 

материали.  

 (4) При поставяне на знамето във вертикално положение на носещото тяло, 

гербът се изобразява вертикално.  

 

Чл. 10. Знамето на Община Петрич се поставя:  

 (1) В заседателните зали на Общински съвет и Общинската администрация. 

 (2) В кабинета на кмета. 
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 (3) В кабинета на председателя на Общински съвет. 

 (4) Пред общински сгради и културни институции, кметства, общински 

училищни заведения и читалища. 

 (5) На обособените за това места.  

 

Чл. 11. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в 

следните случаи: 

 (1) Национални и официални празници на Република България. 

 (2) Тържествени заседания на Общински съвет – Петрич.  

 (3) Официалните празници на община Петрич. 

 (4) Празници и чествания на събития, с роля в историята и културния живот 

на Община Петрич, посещения на официални делегации. 

 

 Чл.12. Използването на знамето на Община Петрич в случаи, в които се 

уронва нейният престиж и съдържа неморални елементи и др., се 

санкционира, съгласно действащото българско законодателство.  

 

Чл. 13. Знамето на Община Петрич е йерархично подчинено по смисъл и 

значение на Националното знаме на Република България.  

 

ГЕРБ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

 Чл. 14. Гербът на Община Петрич изразява нейната идентичност. Гербът на 

Петрич има формата на щит. В долната част се вижда средновековна 

българска крепост. В горната – на тъмен фон, със светли букви  е изписано 

името на града – Петрич. Централната част на герба е заета от изправената 

фигура на жена, с ясно изразен призивен жест, поддържащ будно съзнанието 

за защита на род и родина. В разветите коси е вплетен божур.  

 

Чл. 15. Гербът присъства като задължителен елемент от знамето и печата на 

Община Петрич. 

 

Чл. 16. Гербът има следните форми: 

 (1) Релефна. 

 (2) Графична – цветна. 

 (3) Графична – черно-бяла.  

 

Чл. 17. Гербът в релефна форма се поставя задължително: 

 (1) В заседателната зала на Общинската администрация. 
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 (2) На фасадата на сградата на общината.  

  

Чл. 18. Гербът в графичен вариант- цветен, може да се поставя на:  

(1) Плакет с герба на Община Петрич. 

 (2) Покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, 

организирани от Общинската администрация.  

 (3) Официални документи, които се подписват от Председателя на 

Общинския съвет и Кмета на общината. 

 (4) Удостоверения за почетно гражданство и за граждански заслуги на 

Община Петрич. 

 (5) Бланки - изходяща кореспонденция на Община Петрич за държавни 

институции, международни организации и посолства.  

 (6) Грамоти връчвани от Общински съвет Петрич и от Кмета на община 

Петрич. 

 

Чл. 19. Гербът в графичен вариант - черно-бяло изображение, се поставя 

задължително на бланки на Община Петрич за изходяща кореспонденция.  

 

Чл. 20. Гербът се поставя на входно-изходните пътни артерии на общината и 

града –като административен център. 

 

Чл.21. Използването на герба на Община Петрич в случаи, в които се уронва 

нейния престиж, съдържа неморални елементи и др., се санкционира съгласно 

действащото българско законодателство. 

 

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

Чл. 22. Печатът на Община Петрич има кръгла форма: в средата е изобразен 

гербът на Община Петрич , в горната половина на кръга е разположен надпис 

“Република България”, а в долната - надпис “Община Петрич”. 

 

 Чл. 23. Печатът на Община Петрич се съхранява от Кмета на община Петрич.  

 

Чл. 24. Печатът на Община Петрич се полага след подписа на Кмета на 

общината върху оригинала на: 

(1) Споразумения, договори за сътрудничество и други официални документи 

за Община Петрич с дългосрочно значение. 

(2) Документи с представителен за община Петрич характер или изискуеми по 

закон. 
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(3) Удостоверенията за удостояване със званията “Почетен гражданин на град 

Петрич” и „За граждански принос”. 

(4) Грамоти, издавани от  Община Петрич.  

(5) Печатът не се поставя върху документи от административно-делови  

характер и приетите от Общинския съвет подзаконови нормативни актове. 

 

КЛЮЧ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

Чл.25 (1) Символичният ключ на Община Петрич, представлява художествена 

изработка от метал и върху него е изобразен герба на общината. 

(2) Ключът на Община Петрич символизира държавността и доверието, 

силата на традицията и гордостта на гражданите на Общината.    

(3) Ключът на Община Петрич се съхранява  от Кмета на общината. 

(4) Ключът на общината се предава от Кмета на общината при встъпване в 

длъжност на новоизбрания кмет. 

(5) Ключът на Община Петрич в сувенирна форма се връчва  на 

правоспособни български или чуждестранни физически лица – държавни, 

правителствени ръководители или такива на международни организации; 

политически лидери - с международно признание, за тяхната дейност за 

укрепването на световния мир, защитата на човешките права и 

утвърждаването на демократичните ценности, на стратегически инвеститори – 

обвързали трайно своята икономическа дейност с икономиката на Общината, 

на общественици – с изключителни заслуги за гражданите на Община Петрич. 

 

(5) Връчването на Ключа на Община Петрич в сувенирен вариант се извършва 

публично, в тържествена обстановка, от Кмета на Общината и Председателя 

на Общинския съвет, в присъствието на общинските съветници. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ НА ГРАД ПЕТРИЧ 

 

Чл.26.Денят на Петрич  се отбелязва ежегодно на 6 май - Свети Георги 

Победоносец. 
 

Чл.27.Денят на освобождението на Петрич  от турско робство се отбелязва 

ежегодно на 28 октомври. 
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Чл. 28. (1)Официалните празници на град Петрич се организират и провеждат 

от Кмета на общината. 

(2) Финансирането на официалните празници се внася за утвърждаване 

от Общински съвет с Културния календар на Община Петрич.    
 

Чл. 29.  В дните на официалните празници, може да се провеждат тържествени 

сесии на Общински съвет Петрич. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ЗНАЦИ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

Чл.30. Церемониалната огърлица на Кмета на Община Петрич е символ на 

местната власт, на отговорност и приемственост. 

 

 Чл.31. Церемониалната огърлица се състои от правоъгълни метални сегменти 

от двете страни и един основен елемент, на който е  изобразен герба на 

Община Петрич. 

 

Чл.32. Церемониалната огърлица се предава от Кмета на общината при 

встъпване в длъжност на новоизбрания кмет. 

 

 Чл.33. Церемониалната огърлица се носи от Кмета на общината в следните 

случаи: 

(1). При връчване на званието „Почетен гражданин” на Община Петрич. 

(2). При тържествени заседания на Общински съвет – Петрич. 

(3). При прояви по случай празниците на град Петрич. 

 (4). При особено официални случаи – срещи с представители на 

международни организации, на други държави и други. 

 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ПЕТРИЧ 

 

Чл.34. Почетната книга на Петрич е с кожена подвързия, върху която е 

изобразен гербът на Община Петрич.  

 

Чл.35. Право да бъдат вписани в Почетната книга имат: 
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(1). Кметът на Община Петрич и кметовете на населените места в общината – 

при полагане на клетва и заместник кметовете на общината. 

(2). Председателят на Общински съвет- Петрич и общинските съветници – при 

полагане на клетва. 

(3). Удостоените със званието „Почетен гражданин” на Община Петрич”. 

 

Чл.36. При вписване в Почетната книга се посочват трите имена на вписания, 

основанието, дата на раждане, адрес, / за удостоените със званието „Почетен 

гражданин” на Община Петрич и номер и дата на решението на Общински 

съвет/.     

 

 Чл.37. Вписването в Почетната книга се извършва от Председателя на 

Общински съвет или упълномощено от него лице. 

 

Чл.38. (1) Почетната книга се заверява ежегодно от  Председателя на 

Общински съвет и Кмета на Община Петрич . 

 (2) Почетната книга се съхранява от Председателя на Общински съвет или 

упълномощено от него лице.  

 

ЛЕТОПИСНА КНИГА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

Чл.39. Летописната книга на Петрич е с кожена подвързия, върху която е 

изобразен герба на Община Петрич. 

 

Чл.40.Летописната книга отразява хронологията на съществените и значими 

събития в цялостното развитие на общината и участниците в тях.  

 

Чл.41.В Летописната книга на Община Петрич задължително се вписват 

удостоените с отличието „За граждански принос” на Община Петрич. При 

вписване се посочват трите имена на вписания, дата на раждане, адрес, 

мотивите, основанията и поводът за това. 

 

Чл.42.Вписването в Летописната книга се извършва от Кмета на Община 

Петрич или упълномощено от него лице. 

 

Чл.43. (1)  Летописната книга се заверява ежегодно от Кмета на Община 

Петрич и Секретаря на общината.  

(2) Летописната книга се съхранява от Кмета на общината или упълномощено 

от него лице. 
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ГЛАВА ПЕТА 

  

ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕТРИЧ” 

 

 Чл. 44. Званието „Почетен гражданин” на Община Петрич се присъжда на 

неосъждани български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или 

посмъртно за: 

 (1) Принос и заслуги за развитието на град Петрич, Община Петрич и 

Република България. 

 (2) Постижения в областта на обществено- икономическия, научния, 

стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината. 

(4) Дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Петрич. 

(5) Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за населените 

места на Община Петрич. 

(6) Проявен изключителен героизъм. 

(7) При други заслуги от обществена значимост.  

 

Чл. 45. (1) Писмено предложение за удостояване със званието “Почетен 

гражданин”  на Община Петрич могат да правят: 

1. кмета на Община Петрич. 

2. председателя на Общински съвет-Петрич. 

3. общински съветници в Общински съвет-Петрич. 

4. държавни и общински институции, обществени и професионални 

организации, творчески съюзи, инициативни комитети, НПО и граждани, 

формирани чрез съответна подписка. 

 (2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до Общински съвет-

Петрич в срок  до 1 март на съответната календарна година и трябва да бъдат 

придружени от:  

1. подробни мотиви и основания. 

 2.описание на дейността на кандидата и заслугите по чл. 44 от Наредбата, към 

които могат да се приложат и копия от документи, мотивиращи 

предложението. 

 3. биография на предлагания кандидат. 

 4. писмено съгласие на кандидата или неговите наследници за удостояване 

със званието. 
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 (3) Подадените след срока по предходната алинея предложения, се разглеждат 

в следващата календарна година.  

 

Чл.46. (1) Председателят на Общинския съвет, след изтичане на срока по 

чл.45, ал.2, публикува постъпилите предложения на Интернет страниците на 

Община Петрич, в местната преса и предава материалите на Временна 

комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин” на Община Петрич 

за събиране на допълнителни данни.  

 

(2) Временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин” на 

Община Петрич. 

1. се избира в началото на мандата на Общински съвет- Петрич с обикновено 

мнозинство. 

 2. състои се от 9 /девет/ членове, от които 6 /шест/ общински съветника и 3 

/трима/ представители на Кмета на общината. 

 

 (3) Временната комисия разглежда всички постъпили материали по 

направените предложения, като има право да: 

 1. изисква допълнителни данни по предложенията. 

 2. организира публични дискусии. 

 3. се допита до гражданството чрез: Интернет страницата на Община Петрич, 

средствата за масово осведомяване и анкети за набиране на мнения. 

 4. извършва други дейности в тази връзка по нейна преценка. 

 

 (4) В срок до 31 март,  Временната комисия за удостояване със званието 

„Почетен гражданин” на Община Петрич: 

 1. разглежда и обсъжда предложените кандидатури, заедно с всички 

постъпили материали в резултат на дейността й по предходния текст. 

 2. внася мотивирано становище до Председателя на Общинския съвет за 

вземане на решение по предложенията за удостояване със званието “Почетен 

гражданин” на Община Петрич. 

 

 Чл. 47. (1) Общински съвет- Петрич взема решение по направените 

предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия 

брой съветници. 

 

 (2) Ако предложеният за удостояване със званието “Почетен гражданин” на 

Община Петрич не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура 

може да се поднови след 1 година.  
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Чл. 48. (1) След прието от Общински съвет- Петрич решение за удостояването 

със званието „Почетен гражданин” на Община Петрич на вносителя на 

предложението и на удостоения се изпращат копия от решението на 

Общинския съвет, както и покана за удостояването, която съдържа дата, час и 

място на провеждането на тържествената церемония. 

 

 (2) Връчването на званието „Почетен гражданин” на Община Петрич се 

извършва от Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет на 

тържествено заседание на Общински съвет Петрич, на 6 май- официален 

празник на Община Петрич или в ден, определен с решение на Общински 

съвет. 

 

 (3) На удостоения със званието Почетен гражданин” на Община Петрич се 

връчва:  

1. плакет „Почетен гражданин” на Община Петрич. 

2. удостоверение по специално изготвен образец,  подписано от Кмета на 

Община Петрич и Председателя на Общински съвет- Петрич, подпечатано с 

официалния печат на община Петрич. 

 

 (4) Името на носителя на званието „Почетен гражданин” на Община Петрич 

се вписва в Почетната книга на Петрич, съгласно разпоредбите на чл. 35 и 

чл.36 от настоящата Наредба. 

 

 (5) Удостояването може да бъде съпроводено и с други форми на обществено 

признание, като:  

1. произведения на изкуството /картина, дърворезба, сувенири и пр./         

2. парична или друга награда, след решение на Общински съвет. 

 

Чл. 49. (1) В рамките на една календарна година Общински съвет- Петрич 

може да удостои със званието само един „Почетен гражданин” на Община 

Петрич. 

 

(2) Званието „Почетен гражданин” на Община Петрич, може да се присъжда и 

посмъртно. В този случай отличията по чл.48, ал. 3 и ал. 5 се връчват на 

законните наследници.  

 

Чл. 50. Званието “ Почетен гражданин” на Община Петрич, може да бъде 

отнето с решение на Общински съвет- Петрич, на лица които:  
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(1) След удостояването им са осъдени за умишлени престъпления от общ 

характер. 

 (2) След доказани действия, обръщения или послания, които петнят доброто 

име или уронват престижа на общината и на Република България. 

 (3) Писмено са заявили желанието си за това. 

 

 Чл. 51. При загубване или унищожаване на удостоверението по смисъла на 

чл. 48, ал. 3, т.2 по независещи от притежателя причини, се издава дубликат на 

удостоверението, след подадена писмена молба до Председателя на общински 

съвет.  

 

ЗВАНИЕ „ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС” НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

Чл. 52. Званието “За граждански принос” на Община Петрич се присъжда на 

неосъждани български и чуждестранни пълнолетни граждани за  

(1) Личен принос и заслуги за развитието на град Петрич или населено място в 

Община Петрич. 

(2) Постижения в областта на обществено- икономическия, научния, 

стопанския, социалния, спортния, културния и духовния живот на общината. 

(3) Дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за Община 

Петрич. 

(4) Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за населените 

места на Община Петрич. 

(5) проявен изключителен героизъм. 

(6) при други заслуги от обществена значимост. 

   

 Чл. 53. (1) Писмено предложение за удостояване с отличието “За граждански 

принос” могат да правят: 

 1. кметът на община Петрич. 

2. председателят на Общински съвет- Петрич. 

3. кметовете на населени места и кметски наместници в Община Петрич. 

4. общински съветници в Общински съвет- Петрич. 

5. държавни и общински институции, обществени и професионални 

организации, творчески съюзи, инициативни комитети, НПО и граждани, 

формирани чрез съответна подписка. 

 

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

Петрич до 1 септември на съответната календарна година и трябва да бъдат 

придружени от:  
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1. подробни мотиви и основания. 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му по чл. 52 от настоящата 

наредба, към които могат да се приложат и копия от документи, мотивиращи 

предложението. 

3. биография на предлагания кандидат. 

 

 (3) Подадените след този срок предложения се разглеждат в следващата 

календарна година.  

 

Чл.54. (1) Кметът на общината, след изтичане на срока по чл.53, ал.2, 

публикува постъпилите предложения на Интернет страниците на Община 

Петрич, в местната преса и предава материалите на Експертна комисия за 

удостояване със званието „За граждански заслуги” за събиране на 

допълнителни данни. 

 

 (2) Експертната комисия разглежда всички постъпили материали по 

направените предложения, като има право да:  

1. изисква допълнителни данни по предложенията. 

2. организира публични дискусии. 

3. направи допитване до гражданството чрез: Интернет страницата на 

общината, средствата за масово осведомяване и анкети за набиране на мнения. 

4. извърши други дейности в тази връзка по нейна преценка. 

 

 (3) В срок до 30 септември  Експертната комисия за удостояване със званието 

„За граждански заслуги”: 

 1. разглежда и обсъжда предложените кандидатури, заедно с всички 

постъпили материали в резултат на дейността й по предходния текст. 

 2. внася мотивирано становище до Кмета на общината за вземане на решение 

по предложенията за удостояване с отличието “За граждански принос” на 

Община Петрич. 

 

 Чл. 55. (1) На вносителя на предложението и на удостоения се изпращат 

копия от Заповедта на Кмета на община Петрич за удостояване с отличието 

“За граждански принос”, както и покана за удостояването, която съдържа дата, 

час и място на провеждането на връчването. 

 

 (2) Връчването на отличието “За граждански принос” на Община Петрич се  

извършва от Кмета на общината на 28-ми октомври –Деня на Освобождението 
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на Община Петрич от османско владичество или в друг ден, определен в 

заповедта на кмета. 

 

 (3) На удостоения с отличието “За граждански принос” на Община Петрич се 

връчва:  

1.Плакет “За граждански принос”. 

2. Удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на 

Община Петрич, подпечатано с официалния печат на Община Петрич. 

 

(4) Името на носителя на отличието “За граждански принос” се вписва в 

Летописната книга на Петрич, съгласно разпоредбите на чл.41 от настоящата 

Наредба.  

 

Чл. 56. При загубване или унищожаване на удостоверението по смисъла на чл. 

55, ал. 3, т.2 по независещи от притежателя причини, се издава дубликат на 

удостоверението, след подадена писмена молба до Кмета на общината. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

 

ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

ПЛАКЕТ С ГЕРБА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

 Чл. 57. Почетният плакет на Община Петрич е метално изображение на герба 

на общината в сребрист и/или златист цвят.  

 

Чл. 58. Почетният плакет на Община Петрич като отличие е в четири  форми: 

(1) Плакет “Почетен гражданин” на Община Петрич, който се връчва на 

удостоените с едноименното звание. 

(2) Плакет “За граждански принос”на община Петрич, който се връчва на 

удостоените с едноименното звание. 

(3) Плакет с герба на община Петрич, който се връчва от Кмета на общината и 

Председателя на Общнски съвет- Петрич при подходящи случаи на 

високопоставени гости, на делегации и на лица по смисъла на чл.44 и чл.52 от 

Наредбата. 

(4) Поименен паметен  плакет с герба на община Петрич, връчван в края на 

мандата на: Кмет на община Петрич, Председател на общински съвет Петрич, 

общински съветници, заместник кметове с отбелязан мандат. 
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ГРАМОТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

Чл. 59. Грамотата е официален документ, който се издава от Община Петрич и 

се връчва на български и чуждестранни граждани: 

 1.За чест и достойнство   

 2.За доблест и смелост  

 3.За просвещение и култура  

 4.За човеколюбие и състрадателност 

 5.За спортни постижения 

 6.при други подходящи поводи. 

 

 Чл. 60. В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения, поводът и 

заслугите за нейното присъждане.  

 

ГЛАВА СЕДМА 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата Наредба е изготвена на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 

16 и чл. 21, ал. 1, т. 21 и 22 и 23 от ЗМСМА.  

§ 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско 

законодателство.  

§ 3. С приемане на Наредбата се извършва избор на Временна комисия за 

удостояване със званието „Почетен гражданин” на Община Петрич”, на 

основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА. 

§ 4. С приемане на Наредбата се привеждат в съответствие с нейните 

разпоредби: Почетната и Летописна книга, с начало съвпадащо с началото на 

мандат 2015 – 2019 година, в срок от два месеца. 

§ 5. Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение на Общински 

съвет. 

 § 6. За неуредени в настоящата Наредба въпроси, Общинският съвет приема 

отделни решения. 

 § 7. Наредбата е приета с Решение № …….по Протокол № …. от ……...2016 г. 

на Общински съвет-Петрич. 
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Предложение за комисията 

 

Приложение: 

Изглед на:  

Знаме на Община Петрич.  

Герб на Община Петрич.      

Печат на Община Петрич. 

Ключ на Община Петрич 

Церемониална огърлица на кмета на Община Петрич.  

Почетна книга на Петрич.  

Летописна книга на Петрич. 

Плакет “Почетен гражданин на град Петрич”. 

Плакет “За граждански принос”.  

Плакет с герба на община Петрич. 

Поименен паметен  плакет с герба на община Петрич, за кмет на община 

Петрич, председател на общински съвет Петрич, общински съветници, 

заместник кметове с отбелязан мандат 

Грамота на община Петрич 

Удостоверение по специално изготвен образец,  подписано от Кмета на 

Община Петрич и Председателя на Общински съвет- Петрич, подпечатано с 

официалния печат на община Петрич. 


