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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Тази наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и 

връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Правец в 

тържествени случаи и по специални поводи. 

Чл.2. (1) При определяне вида и символиката на знаците се вземат предвид 

традициите и обичаите на населението от района, както и историческото развитие на 

Община Правец. 

(2) Символите, почетните знаци, отличията и почетните звания, обект на наредбата, са 

във взаимообвързаност. 

Чл.3. Символите на Община Правец са: 

1. Герб на Община Правец; 

2. Знаме на Община Правец; 

3. Символичен ключ на гр.Правец; 

4. Кметска огърлица; 

5. Почетна книга. 

Чл.4. Званията на Община Правец са: 

1. Звание “Почетен гражданин на Община Правец”; 

2. Звание “Заслужил гражданин на Община Правец”. 

Чл.5. Наградите на Община Правец са: 

1. Почетен знак на Община Правец; 

2. Почетен медал; 

3. Почетен плакет; 

4. Почетна грамота. 

Чл.6. Официалният празник на Община Правец е 16 октомври – Денят на обявяването 

на Правец за град. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Раздел I 

ГЕРБ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Чл.7. Гербът на Община Правец е одобрен с решение № 44/25.03.2009г. на 

Общинския съвет на Община Правец.  

Чл.8. (1) Гербът на Община Правец има формата на щит, с надпис „ПРАВЕЦ” в 

горната си част – с червени главни букви на бял фон в правоъгълно поле. 

Състои се от три компонента, в които са стилизирани характерни особености на 

общината: 

1. компонентът в основата – полегнал лъв от времето на цар Иван Шишман, на 

червен фон, с вдигната предна дясна лапа, готов за скок; 

2. квадратен компонент горе в ляво – огън с жълти пламъци на червен фон; 

3. квадратен компонент горе в дясно – отворена книга с изобразени „А” и „Б” 

пред слънце на бял фон. 

(2) Голямата форма на герба включва дъбови клончета, разположени симетрично от 

двете страни на щита, обхванати с червена лента, на която е изписан девиза на общината – 

“По правия път нагоре”. 

Чл.9. Гербът присъства като елемент от знамето на Община Правец. 
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Чл.10. 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, след получено разрешение от кмета на Община Правец. 

 

Раздел II 

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Чл.11. Знамето е символ с първостепенна значимост и изразява самоуправлението на 

Община Правец. 

Чл.12. Знамето на Община Правец е едноцветно - бордо, с правоъгълна форма, в 

средата с изобразен гербът на Община  Правец. 

 Чл.13. Знамето може да се изработва в различни размери, в зависимост от мястото на 

поставянето или условията при носенето му. 

Чл.14. Знамето като уникат се съхранява в кабинета на кмета на Общината. 

Чл.15. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в 

следните случаи: 

1. Национални и официални празници на Република България; 

2. Празника на Община Правец; 

3. Празници и чествания на годишнини от събития с важна роля в историята на 

страната и Община Правец; 

4. Тържествени заседания на Общинския съвет. 

Чл.16. Знамето може да бъде издигано и на други определени места на територията на 

Община Правец съобразно изискванията на официалния протокол на Република България. 

Чл.17. При провеждане на масови мероприятия или изработване на паметни предмети 

(албуми, папки, покани и други) знамето може да се печата върху тях. 

 

Раздел III 

СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ПРАВЕЦ 

Чл.18. (1) Символичният ключ на Правец представлява художествено изработен ключ 

от ковък метал, от едната страна с герба на Община Правец, а от другата с надпис 

“ПРАВЕЦ”. 

(2) Ключът на града, като уникат се съхранява от Кмета на общината и се предава  

при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет. 

(3) Ключът на града в “сувенирна форма” се връчва при определени поводи от Кмета 

на общината, като името на получателя, мотивите, повода и дата на неговото връчване се 

вписват в „Общински регистър на почетните отличия”. 

 

Раздел IV 

КМЕТСКА ОГЪРЛИЦА 

Чл.19. Кметската огърлица е символ на местната власт, на отговорност и 

приемственост. 

Чл.20. Кметската огърлица се състои от десет метални сегмента, от които осем 

правоъгълни и от двете страни по един релефен с изобразен на него лъв. В централната част 

отдолу завършва със сегмент с надпис „НСОРБ” и под него сегмент с изобразен на него герб 

на Община Правец. 

Чл.21. Кметската огърлица се предава при встъпване в длъжност на новоизбрания 

кмет. 
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Чл.22. Кметът на Община Правец може да използва кметската огърлица на 

тържествени заседания на Общинския съвет, прояви по случай Празника на град Правец и 

други официални поводи. 

 

Раздел V 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 Чл.23. Пoчетната книга на Община Правец представлява червен кожен том, формат 

А3, на предната корица с надпис „Почетна книга”. 

 Чл.24. В Пoчетната книга се вписват удостоените със званието „Почетен гражданин 

на Община Правец” и званието „Заслужил гражданин на Община Правец”. 

 Чл.25. На отделен лист от книгата, по хронологичен ред, се вписват: 

1. името на удостоения; 

2.  № и дата на решението на Общинския съвет; 

3. мотивите и поводът /ако има такъв/ за присъждане на званието. 

 Чл.26. Пoчетната книга се съхранява при Председателя на Общинския съвет на 

Община Правец. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЗВАНИЯ И НАГРАДИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Раздел І 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Чл.27. (1) Удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Правец” се 

извършва по решение на Общинския съвет. 

 (2) Удостояването със званието по ал.1 може да се извършва и посмъртно. 

Чл.28. Предложения до Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на Община Правец” могат да правят: 

1. структури на гражданското общество; 

2. кмета на Община Правец; 

3. кметовете на кметства и кметски наместници; 

4. общинските съветници. 

Чл.29. Със званието “Почетен гражданин на Община Правец” се удостояват 

български и чужди граждани: 

1. за изключителни заслуги и особен принос към България и Община Правец във 

всички области на обществения живот; 

2. носители на високи държавни и международни отличия; 

3. проявили героизъм и хуманност в екстремни и аварийни ситуации; 

4. дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за общината;  

5. създали творби, с които са обогатили националната културна съкровищница. 

Чл.30. (1) След приемане от Общинския съвет решение за удостояване със званието 

“Почетен гражданин на Община Правец” на вносителя на предложението и на удостоения се 

изпраща копие от решението, както и покана за връчване на присвоеното звание, която 

съдържа дата, място и час на провеждане на ритуала.   

(2) Връчването на званието “Почетен гражданин на Община Правец” става на 

тържествено заседание на Общинския съвет, на празника на град Правец или при други 

поводи, свързани с историята и традициите в Община Правец. 
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Чл.31. Името на носителя на званието “Почетен гражданин на Община Правец”, 

номера на решението на Общинския съвет и мотивите за неговото присъждане се вписват в 

„Почетната книга на Община Правец”. 

Чл.32. Званието “Почетен гражданин на Община Правец” може да бъде отменено 

само с решение на Общинския съвет в случаите, когато притежателят му: 

1. е осъден за престъпления от общ характер; 

2. с действията си петни авторитета и доброто име на град Правец, общината или 

държавата; 

3. изразява с писмено заявление до Общинския съвет желанието си за това. 

 

Раздел ІІ 

ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Чл.33. Със званието “Заслужил гражданин на Община Правец” се удостояват 

български граждани за значими заслуги към Община Правец във всички области на 

обществения живот. 

Чл.34. Предложения до Общинския съвет за удостояване със званието “Заслужил 

гражданин на Община Правец” могат да правят: 

1. структури на гражданското общество; 

2. кмета на Община Правец; 

3. кметовете на кметства и кметски наместници; 

4. общинските съветници. 

Чл.35. (1) Удостояването на гражданите със званието “Заслужил гражданин на 

Община Правец” се извършва по решение на Общинския съвет. 

 (2) Удостояването със званието по ал.1 може да се извършва и посмъртно. 

Чл.36. Името на носителя на званието “Заслужил гражданин на Община Правец”, 

номера на решението на Общинския съвет и мотивите за неговото присъждане се вписват в 

„Почетната книга на Община Правец”. 

 

Раздел ІІІ 

ПОЧЕТЕН ЗНАК 

Чл.37. (1) Почетният знак на Община Правец представлява позлатена значка, с 

формата на звезда, с вътрешен диаметър 20 мм, върху която е изобразен гербът (малката 

форма) на Община Правец. На носещата част с размери 30х10 мм на фон с цвят бордо, със 

златни букви е изписано “ПРАВЕЦ”. 

(2) Почетният знак се връчва от председателя на Общинския съвет в тържествена 

обстановка на удостоените със званието “Почетен гражданин на Община Правец”. 

 

Раздел ІV 

ПОЧЕТЕН МЕДАЛ 

Чл.38. (1) Почетният медал на Община Правец представлява кръгла позлатена 

отливка с диаметър 60 мм. На едната страна е изобразен гербът на Община Правец, а от 

другата страна с кръгов надпис “Общински съвет Правец” и графично изображение на 

възрожденски, балкански тип къща. 

(2) Почетният медал се връчва от председателя на Общинския съвет в тържествена 

обстановка на удостоените със званието “Заслужил гражданин на Община Правец”. 

Чл.39. (1) С Почетен медал, извън случаите на чл.38, ал.2 от настоящата Наредба, със 

Заповед на кмета на общината се удостояват организации, институции и граждани - за 

заслуги към Община Правец, във всички области на обществено-икономическия живот. 
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(2) Почетният медал, заедно със заповедта се връчва от кмета на общината на 

наградените. 

(3) Удостоените с Почетен медал по чл.39, ал.1 се вписват в „Общински регистър на 

почетните отличия”, като в него се описват заповедта на кмета, името и отличието на 

удостоения, мотивите и поводът за награждаването. 

 

Раздел V 

ПОЧЕТНА ГРАМОТА 

Чл.40. Почетната грамота представлява луксозен лист в правоъгълна форма с 

художествено оформление и изображение на герба на Община Правец. В нея се вписва името 

на призьора и мотивите за присъждане. 

Чл.41. (1) Кметът на Община Правец удостоява с Почетна грамота организации, 

институции и граждани по поводи, свързани с юбилейни тържества, чествания и други 

подходящи случаи. 

(2) Удостоените с Почетна грамота се вписват в „Общински регистър на почетните 

отличия”, като в него се описват името на удостоения, мотивите и поводът за 

награждаването. 

 

Раздел VI 

ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ 

Чл.42. Почетният плакет на Община Правец може да  бъде изработен от различни 

материали, в различни форми и размери, с вградено изображение на герба на общината. 

Чл.43. (1) Почетен плакет се връчва от кмета на общината, по негова преценка, на 

обществени организации, културни, образователни и други институции, български и чужди 

граждани за техни значими заслуги, както и по случаи кръгли годишнини български и чужди 

граждани, за заслуги към Община Правец. 

(2) Удостоените с Почетен плакет се вписват в „Общински регистър на почетните 

отличия”, като в него се описват името на удостоения, мотивите и поводът за 

награждаването. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Чл.44. Дейностите по подготовката, организацията и провеждането на Празника на 

Община Правец се предлагат от кмета на общината, след което проектното предложение се 

съгласува с Постоянната комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 

политика, вероизповедания на Общинския съвет на Община Правец. 

Чл.45. Подготовката и провеждането на Празника на Община Правец се финансират 

от: 

1. Бюджета на Община Правец, след утвърдена количествено-стойностна сметка 

и  решение на Общинския съвет; 

2. Спонсорство и реклама; 

3. Други източници. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.46. Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на Община 

Правец за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й. 

Чл.47. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба,  кметът на общината 

издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица в размер от 50 до 
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500 лв., а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер до 

1000 лв.  

 (2) При повторно нарушение виновните лица се наказват с временно лишаване от 

право да упражняват определена професия или дейност.  

Чл.48. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от 

кмета на Общината по реда на ЗАНН. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата е приета с Решение № 461/30.11.2012 г. и отменя Наредба №12 на 

Общински съвет – Правец за символите, почетните знаци и звания на Община Правец, 

приета с решение №79/23.04.2008 г.на Общинския съвет на Община Правец. 

§2. Настоящата наредба се приема на основание чл.16 и чл.21 (2), във връзка с 

чл.21(1), т.21 и т.22 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

влиза в сила от деня на публикуването й във в. ”Правешки глас”. 

§3. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от 

кмета на общината или определени от него лица. 

    

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.2. /459/ от 18.01.2013 г./ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА   ПРАВЕЦ:  

     /Николай ЯХОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


