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ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл.1. Настоящата Наредба урежда вида и съдържанието на символите, почетните
знаци, отличия и почетните звания на Община Дългопол, както и условията,
критериите за присъждане, а така също и реда по връчване на символите, знаците , отличията
и званията.
ГЛАВА ВТОРА
Символи на Община Дългопол
Чл.2. Символите на Община Дългопол са:
1. Знаме на Община Дългопол
2. Герб на Община Дългопол
3. Ключ на Община Дългопол
4. Химн на Община Дългопол
5. Огърлица
/ал. 2/ Забранява се използването на символите на Община Дългопол за:
1. Политически, религиозни и антибългарски цели.
2. Търговска реклама, запазена марка и други дейности в частен интерес на
физически и юридически лица.
ГЛАВА ТРЕТА
Знаме на Община Дългопол
Чл.3. /ал.1/ Знамето на Община Дългопол се изработва от бял копринен плат в
правоъгълна форма, с размери 90 на 150 см. като в средата е изобразен герба на Общината.
/ал.2/ Знамето на Община Дългопол е постоянно издигнато:
1. В центъра на площада в гр. Дългопол;
2. В залата за провеждане на заседания на Общински съвет;
3. В кабинета на кмета на Община Дългопол и в кабинетите на кметовете на населени
места и кметските наместници;
4. В кабинета на председателя на Общински съвет;
5. На сградите на кметствата в общината, както и на общинските, културни и
образователни институции и търговски дружества, където принципал е Общински съвет;
6. В ритуалната зала на Община Дългопол, заедно с герба и знамето на Република
България.
/ал.3/ Копия на знамето може да изработват в различни размери в зависимост от мястото
на поставянето му.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Герб на Община Дългопол
Чл.4. /ал.1/ Гербът на Община Дългопол е символ, който изразява идентичността на
Общината.
/ал.2/ Гербът на Община Дългопол се изработва във формата на древен щит с три
основни части:
В горната част – три крепостни кули, на жълт фон името на Дългопол, изписано с черни
букви – символизиращи хилядолетната история на Дългопол.
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В средната част на щита, на зелен фон – образ на момиче, закриващо изображението на
слънцето, и двата образа в жълт цвят – символизиращо древната легенда за красивото
камчийско момиче, засенчило с хубостта си слънцето.
Долната част на щита е в син фон – символизиращ река Камчия.
/ал.3/ Гербът присъства като елемент на знамето на Община Дългопол, може да
присъства на официалният печат, на почетния знак, на ключа, на огърлицата, на почетната
грамота и на почетния плакет на Община Дългопол.
/ал.4/ Гербът е задължителен графичен елемент от официалната бланка за
кореспонденция на Община Дългопол.
Чл. 5/ал./1/ Гербът на Община Дългопол има следните форми:
1. пластична;
2. графична - черно-бяла;
3. графична - цветна.
/ал.2/ Гербът в пластичен вариант се поставя в заседателната зала на Общинския съвет,
на фасадата на сградата на Община Дългопол, може да се поставя на фасадите на общинските
учебни заведения, културни институти, върху елементите от градското обзавеждане, поставя се
и в кабинетите на:
1. Кмета на Община Дългопол;
2. Председателя на Общински съвет - Дългопол;
3. Кметовете на кметства;
4. Кметските наместници.
/ал.3/ Гербът в графичен вариант - цветно изображение се поставя на:
1. покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, организирани от
Община Дългопол и/или Общинския съвет.
2. официални документи, които се подписват от председателя на Общинския съвет и
кмета на Общината.
3. бланки - изходяща кореспонденция на Община Дългопол до международни
организации и посолства.
4. Върху автомобилния парк, собственост на Община Дългопол - постоянно или върху
МПС, използвани по дългосрочни договори за обезпечаване на общински функции - до
прекратяване на съответния договор.
/4/ Гербът на Общината в графичен вариант - черно-бяло изображение се поставя
задължително на бланки на Община Дългопол и Общинския съвет за изходяща кореспонденция
освен случаите посочени в ал. 3.
Чл. 6 Гербът се поставя и в други случаи за официални и представителни нужди със
съгласието на кмета на Община Дългопол.
Чл. 7 Със заповед на кмета на Общината гербът може да се възпроизвежда в различни
сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, да се увеличава или намалява при спазване
на съотношенията между отделните негови елементи.

ГЛАВА ПЕТА
Символичен ключ на Община Дългопол
Чл.8 /ал.1/ Ключът на Община Дългопол е символ на изпълнителната власт на
общината и представлява художествено изработен ключ от кован метал с големина 30 см.
/ал.2/ Ключът на Община Дългопол се връчва на Кмета на Общината при встъпване в
длъжност след полагане на клетва пред Общински Съвет – Дългопол. Той се предава на
всеки следващ кмет.
/ал.3/ Копие от ключа на град Дългопол се връчва от Кмета на Община Дългопол на
държавни ръководители, кметове на побратимени градове, други официални представители
на чужди държави заради изключителните им заслуги към България и Община Дългопол,
както и в знак на гостоприемство, добра воля и желание за сътрудничество.
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ГЛАВА ШЕСТА
Химн на Община Дългопол
Чл.9 Химн на Община Дългопол е песента „Песен за Дългопол“ по текст на
Цветелина Николова и музика Костадин Павлов.
ГЛАВА СЕДМА
Огърлицата на Община Дългопол
Чл. 10. /ал.1/ Огърлицата с герба на Община Дългопол е символ на изпълнителната
власт. Тя се изработва от 25 метални елемента с изобразено слънчевото момиче с прикрепен към
тях герб на Общината.
/ал.2/ Огърлицата с герба на Община Дългопол се връчва на Кмета на Общината при
встъпване в длъжност след полагане на клетва пред Общинския съвет. Тя се предава на всеки
следващ кмет.
ГЛАВА ОСМА
Почетни знаци на Община Дългопол

Чл.11. Почетните знаци на град Дългопол са:
1. Златен почетен знак.
2. Почетна значка.
3. Почетна грамота.
4. Почетен плакет.
Чл.12 /ал.1/ Златният почетен знак представлява позлатена значка върху която е
изобразен герба на Община Дългопол.
/ал.2/ Златният почетен знак се връчва заедно със званието “Почетен гражданин на
Дългопол”.
Чл. 13. /ал. 1/Почетна значка на Дългопол е с формата на герба на Общината.
/ал.2/ С почетната значка на Община Дългопол се отличават български и
чуждестранни граждани с принос за развитието на града и Общината;
1. Дейци на науката, чийто постижения са принос в развитието на Общината;
2. Автори на стойностни литературни, художествени, музикални,
исторически, етнографски, географски и други творби, посветени на
Общината или нейните населени места, които обогатяват културноисторическото наследство на Община Дългопол;
3. Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прославата на
Общината;
4. Лекари и медицински лица с изключителни заслуги за животоспасяване и
лечение на болни;
5. Граждани, проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки
живот, за предотвратяване на престъпления и други;
6. Лица, занимаващи се с благотворителна дейност.
Чл.14. Почетната значка на Община Дългопол се носи от удостоените на национални
и официални празници на република България, на празника на град Дългопол, както и при
други случаи по преценка на носителя на значката.
Чл.16. Тиражиран вариант на почетна значка може да се използва и като сувенир.
Като знак със сувенирен характер и реклама на Общината, значката може да се връчва на
участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се
разпространява чрез други възможни начини и на други подходящи за това места.
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Чл.17. Почетната грамота на Дългопол се връчва от Кмета на община Дългопол на
обществени организации, институции и граждани на община Дългопол за обществени
заслуги, както и по случаи на кръгли годишнини.
Чл.18. Почетният плакет може да бъде изработен от различни материали в различни
форми и размери, с вградено изображение на герба на град Дългопол.
Чл.19. Удостояването с почетните знаци на Община Дългопол става със заповед на
кмета на Общината. Връчването им се извършва на тържествена церемония от кмета на
Община Дългопол или от упълномощено от него лице.
Чл.20. За издадените почетни знаци се води отделен регистър, който се съхранява от
кмета на Общината или упълномощено от него лице.
.
ГЛАВА ДЕВЕТА
Почетни звания
Чл.21. Почетните звания, обект на Наредбата, са в йерархична последователност:
1. Почетен гражданин на Дългопол;
2. Заслужил гражданин на Дългопол.
Чл.22./ал.1/ Удостояването със званието “Почетен гражданин на Дългопол “ става с
решение на Общинския съвет. Решението се взема с мнозинство 2/3 от общия брой на
общинските съветници и след проведено обществено обсъждане;
/ал.2/ Удостояването със званието “Заслужил гражданин на Дългопол “ става с
решение на Общинския съвет. Решението се взима с мнозинство две трети от общия брой
общински съветници и след проведено обществено обсъждане.
Чл.23. Предложение до Общинския съвет за удостояване със званията "почетен" и
"заслужил" може да правят:
1. Председателят на Общински съвет - Дългопол;
2. Кметът на Община Дългопол;
3.Постоянните комисии към Общинския съвет, групите на общинските съветници или
общински съветник
4. Инициативни комитети на граждани, подкрепени от подписа на минимум 500
жители на община Дългопол за званието "почетен" и на 350 за званието "заслужил".
Чл.24. Званието "Почетен гражданин на Дългопол “ се връчва един път в годината на
тържествена церемония с участието на председателя на Общинския съвет, на кмета,
общински съветници и граждани.
Чл.25. Званието "Заслужил гражданин на Дългопол “ се връчва не повече от два пъти
в годината на тържествена церемония с участието на председателя на Общинския съвет, на
кмета, общински съветници и граждани.
Чл.26. Предложението по чл. 23 се придружава от подробни мотиви и кратка
биографична справка. Може да се прилагат: копия от дипломи, свидетелства, други награди.
Чл.27. Със званието "Почетен гражданин на Дългопол “ се удостояват:
1. Видни държавни, обществени, стопански, научни, културни и спортни дейци,
свързали своята дейност с община Дългопол, с утвърждаване престижа на Общината или
нейните населени места пред национални и международни институции и по повод техни
кръгли годишнини;
2. Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на Община
Дългопол и нейните населени места, както и Република България;
3. Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации за
спасяване на човешки живот или предотвратяване на престъпление;
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4. Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и Общината;
5. При други заслуги от голяма обществена значимост.
Чл. 28. Със званието "Заслужил гражданин на Дългопол “ се удостояват:
1. Дейци на науката, чиито постижения са принос в развитието на Община Дългопол;
2. Автори на стойностни литературни, художествени, музикални, исторически,
етнографски, географски и други творби, посветени на Община Дългопол или нейните
населени места, които обогатяват културно-историческото наследство на града;
3. Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прослава на Община
Дългопол;
4. Лекари и медицински лица с изключителни заслуги за животоспасяване и лечение
на болни;
5. Граждани, проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот,
за предотвратяване на престъпления и други;
6. Лица, занимаващи се с благотворителна дейност.
Чл. 29. След приетото от Общинския съвет решение за удостояване със званията
"почетен" и "заслужил" гражданин на Дългопол на вносителя на предложението и на
удостоения се изпраща копие от решението, както и покана за връчване на удостоверението
за присвоено звание, която съдържа дата, час и място на провеждане на тържествената
церемония.
Чл. 30./ал.1/ На удостоените със званието "почетен" и "заслужил" гражданин на
Дългопол се издава удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: номера на
удостоверението, номера на решението на Общинския съвет, повода за удостояването;
/ал.2/ Удостоверението се подписва от кмета на Общината и от председателя на
Общинския съвет и се подпечатва с печат на Община Дългопол;
/ал.3/ Удостоените със званията "почетен" и "заслужил" се вписват в почетната книга.
/ал.4/ Връчването се извършва по реда на чл. 24 и чл. 25 от тази Наредба.
Чл.31. Носителите на званията "почетен" и "заслужил" гражданин на Дългопол имат
право: да бъдат включвани в представителни делегации в страната и чужбина; да присъстват
на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас; да участват в работни срещи
на общинското ръководство по въпроси, свързани с професионалните им компетенции, както
и в чествания и празници, организирани в град Дългопол и други населени места на
територията на Общината.
Чл.32. Общинският съвет може да отнеме с решение званията "почетен" и "заслужил"
гражданин на Дългопол на лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда.
Чл.33. Удостоеният със звание „почетен” или „заслужил” гражданин може да откаже
званието, като за целта подава писмено заявление до кмета на Община Дългопол, който
внася предложение до Общински съвет – Дългопол, за решение.
Чл.34. Почетната книга на град Дългопол се изработва в еднакви по формат томове,
всеки от които съдържа по 100 номерирани листа. На първата страница се изобразява гербът
на Община Дългопол с надпис "Книга за почетните и заслужилите граждани на Дългопол ",
том…
Чл.35. В почетната книга се вписват удостоените със званията "почетен" и "заслужил"
гражданин на Дългопол, като се посочват трите имена, мотивите, поводът и основанията за
удостояването им. На удостоените се предоставя възможност собственоръчно в нея да
изразят отношението си към Дългопол.
ГЛАВА ДЕСЕТА
Преходни и заключителни разпоредби
§.1. Тази Наредба отменя всички досегашни регламентирани разпоредби в Община
Дългопол.
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§.2. При загубване или унищожаване на удостоверението по чл.30, ал. 1 след писмено
заявление от удостоения се издава ново удостоверение.
§.3. Ако предложенията за „почетен гражданин“ и „заслужил гражданин“ нямат
необходимите гласове, номинирането му може да се поднови след три години.
§.4. Званията по чл.21 могат да се присъжда и посмъртно.
§.5. При определени поводи Община Дългопол може да учредява допълнителни
символи и знаци.
§.6. За неуредени с настоящата Наредба въпроси Общински съвет – Дългопол, приема
отделни решения.
§ 7. Наредбата влиза в сила след влизане в сила на Решение №58-14/26.07.2019г. на
Общински съвет Дългопол .

ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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