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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Инж.Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Вълчи
дол
Уважаеми Дами и Господа Общински съветници,
Във връзка с направено устно предложение от общинският съветник – Васил
Василев за удостояване със званието „Почетен гражданин на /населено място в Община
Вълчи дол/“, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Вълчи
дол да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема изменение и допълнение на Наредба за символиката на община
Вълчи дол както следва:
1. Нова т.3 към Глава първа, чл.4 със следното съдържание „Почетни граждани на
/населено място в Община Вълчи дол/“.
2. Изм. в Глава втора, Раздел III, чл.21 към текста …“Почетен гражданин на Община
Вълчи дол“ се прави допълнение „ и Почетен гражданин на /населено място в Община
Вълчи дол/“.
3. Изм. Глава четвърта, Раздел I ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
се изменя на „ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“.
4. Изм. към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел I към текста „Почетен гражданин на
Община Вълчи дол“ се прави следното допълнение „…. и Почетен гражданин на
/населено място в Община Вълчи дол/“.
5. Нова т.1 към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел I - Със званието "Почетен
гражданин" могат да бъдат удостоявани и общественици, представители на държавни,
общински и неправителствени организации, структури и съюзи, както и дарители с
изключителни заслуги за общината и нейните населени места.

6. Нова т.2 към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел I - Със званието "Почетен
гражданин“
могат
да
бъдат
удостоявани и лица за проявена смелост, себеотрицание и гражданска доблест за
благото на общината или Република България.
7. Нова т.3 към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел I - Със званието "Почетен
гражданин“ могат да бъдат удостоявани лица, завоювали титлите олимпийски и
световен шампион.
8. Нова ал.4 към чл.29 на Глава четвърта, Раздел I - Лицата, предлагани за удостояване
със званието "Почетен гражданин", трябва да отговарят на някои от следните критерии:
(1) Да са популярни личности, пряко или косвено свързани с общината и региона;
(2) Да са работили за популяризирането и просперитета на общината и Република
България;
(3) Да имат високи и значими постижения на общинско, регионално и национално
ниво, и в международен мащаб;
(4) Чуждите граждани да имат особени заслуги за развитието на общината или
Република България в сферите по чл.29, ал.1 от тази Наредба;
(5) Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или за
престъпления против националната сигурност и суверенитета на Република България.
9. Нов чл.29 /а/ към Глава четвърта, Раздел I - Удостоените със звание "Почетен
гражданин" имат право:
(1) Да бъдат приемани в извън приемното време от председателя на Общинския
съвет, кмета на Общината и неговите заместници;
(2) Да изискват и получават информация за дейността на Общинския съвет и
Общинската администрация и от другите общински органи, непредставляващи
държавна тайна;
(3) Да бъдат в състава на официалните гости при мероприятия организирани на
общинско и национално ниво и поздравявани от председателя и кмета на Общината.
10.Нов чл.40 - Званието "Почетен гражданин” се отнема с решение на Общинския
съвет, когато:
(1) Удостоеното лице е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление от общ
характер или за престъпление против националната сигурност и суверенитета на
Република България;
(2) Удостоеното лице има системни прояви, грубо нарушаващи нормите на
обществения живот.
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