
Н А Р Е Д Б А 

ЗА СИМВОЛИКАТА НА ОБЩИНА АЙТОС 

 

(Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от 

ЗМСМА с решение № 234 по протокол № 20/05.05.2005 г. ) 

АЙТОС, април 2005 г. 
 

  

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящата Наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с: 

1. Вида, съдържанието, начина за ползване и реда за полагане на символите на Община 

Айтос. 

2. Статута на празника на Община Айтос.  

3. Статута на наградите на Община Айтос.  

 

Чл. 2. Символите на Община Айтос са:  

1. Герб на Община Айтос  

2. Знаме на Община Айтос 

3. Значка “Айтос” 

4. Символичен ключ на Айтос. 

 

Чл. 3. Официалният празник на Община Айтос е 26 октомври – Денят на нейния покровител 

Свети Димитрий Солунски.  

 

Чл. 4. Наградите на Община Айтос са: 

1. Почетен гражданин на Община Айтос. 

2. Награда за достоен принос.  

3. Плакет Айтос. 

 

Чл. 5. Удостояването на граждани и организации с наградите по чл. 4, т.2 и т.3 се извършва 

по реда на Глава четвърта, със Заповед на Кмета на Община Айтос.  

 

Чл. 6. Носителите на награди се вписват в книга за наградите на Община Айтос, която се 

води от дирекция “ОКВСТ”.  

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА АЙТОС 

Раздел І 

ГЕРБ НА ОБЩИНА АЙТОС 

Чл. 7. Гербът на Община Айтос е символ, израз на местното самоуправление и местната 

администрация. Той има щитовидна форма. В него в стилизиран вид са изобразени орел, 
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символ на града и житни класове, символизиращи развитието на селското стопанство в 

района. В горната част на щита е изобразена крепостна стена, символизираща древността на 

град Айтос.  

 

Чл. 8 (1). Гербът е централен елемент в знамето на Община Айтос. Гербът е задължителен 

елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Айтос.  

(2). Гербът се поставя задължително в кабинетите на Кмета на Общината, Председателя на 

Общинския съвет, Секретаря на Общината, Заместник кметовете, Кметовете на кметства и 

пленарната зала, където се провеждат заседанията на Общинския съвет. 

 

Чл. 9. 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 писмено разрешение от Кмета на Община Айтос и по 

изработени от Общинската администрация изисквания за приложението му.  

 

Раздел ІІ 
ЗНАМЕ НА ОБЩИНА АЙТОС 

 

Чл. 10. Знамето на Община Айтос е тъмно зелено В центъра му е изобразен гербът на 

Община Айтос.  

 

Чл. 11. Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 90/170 см. Гербът се 
извезва с копринени конци в сребърен цвят. Към знамето може да се пришият аксесоари като 

ресни, пискюли, ленти, шнурове в сребърен. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена 

от дърво с диаметър 5,5 см и дължина 2,5 м.  

 

Чл.12. Знамето се съхранява в кабинета на Кмета. 

 

Чл. 13. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в следните 

случаи: 

1. Официалните празници на Република България. 

2. Празника на Община Айтос. 

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

Айтос. 

4. Тържествени заседания на Общинския съвет. 
 

Чл. 14. Редът за участие на знамето в тържествата и честванията по чл.13 се урежда в 

изготвен и одобрен ритуал от постоянната комисия по култура при Общинския съвет, при 

съобразяване с изискванията на държавния протокол. 

 

Чл. 15. Знамето на Община Айтос може да бъде възпроизведено в различни варианти при 

условията на чл.9 от тази наредба. 

 

Раздел ІІІ 
ЗНАЧКА АЙТОС 

 

Чл.16 (1). Значката “Айтос” е символ на Община Айтос и представлява контурно релефно 

изображение на герба на общината. Тя има отличителен, почетен и сувенирен характер. 

(2). Значката се изработва в два варианта: 
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1. обикновен. 

2. златен. 

 

Чл. 17. Длъжностните лица, които носят обикновената значка при изпълнение на служебните 

си задължения, както и по време на националния празник на Република България, 

официалните празници, празника на Община Айтос и други градски и национални тържества 

и ритуали са: 

1. Кметът на Община Айтос. 

2. Председателят на Общинския съвет. 

3. Заместник- кметовете и лицата заемащи ръководни длъжности в общинската 

администрация. 

4. Общинските съветници. 

 

Чл. 18. Като почетен знак златната значка “Айтос” може да се връчва на български и 

чуждестранни граждани със заслуги при изпълнението на гражданския или служебния им 

дълг, за принос в развитието на Общината и съхраняването на историческата й памет и за 

дарителство. 

 

Чл. 19. Като знак със сувенирен и рекламен за Общината характер, значка “Айтос” може да 

се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се 

разпространява чрез магазинната мрежа на книгоразпространението или да се продава в 

хотели и други подходящи за това места. 

 

Раздел ІV 

СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА АЙТОС 

 

Чл. 20. Символичният ключ на Айтос представлява художествено изработен ключ от ковък 

метал, върху който е поставен надпис “Айтос”. 

 

Чл. 21. Символичният ключ се връчва на Кмета на общината при встъпване в длъжност, след 

полагане на клетва пред Общинския съвет. Той е преходен и се предава на всеки следващ 

кмет. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА АЙТОС 

Раздел І 
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ 

 

Чл. 22. Подготовката, организацията и провеждането на Празника на Община Айтос се 

ръководи от Организационен комитет под председателството на Кмета на Община Айтос и 

членове: председателите на постоянните комисии по култура, образование и наука, младежки 

дейности и спорт при Общински съвет- Айтос, Зам.Кмета по “Образование и култура”, 

директорът на дирекция “ОКВСТ”, директорите на общински и регионални културни 

институти. 

 

 Чл. 23. Непосредствената организация на Празника на Община Айтос се осъществява от 

дирекция “Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм” и културните 

институции в общината. 
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Раздел ІІ 
ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.24. Подготовката и провеждането на Празника на Община Айтос се финансират от: 

1. Бюджета на Община Айтос. 

2. Спонсорство и реклама. 

3. Други източници.  

 

Чл.25. Финансовият план и отчетът за провеждане на Празника се утвърждават от Кмета на 

Община Айтос, след обсъждане от Организационния комитет. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

НАГРАДИ НА ОБЩИНА АЙТОС 

Раздел І 
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА АЙТОС 

 

Чл. 26. (1). С наградата “Почетен гражданин на Община Айтос” се удостояват физически 

лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на обществено-политическия, 

стопанския, социалния, културния и спортен живот на Общината.  

(2). Наградата се придружава от грамота и отличителен знак, който се изработват по 

художествени проекти, утвърдени от постоянните комисии по образование и науката и 

комисията по културата към Общинския съвет, както и от парична сума в размер до пет 

минимални работни заплати установени за страната, определена с решението на 

Общинския съвет.  

(3). Удостояването с наградата по ал.1 може да се извършва и посмъртно.  

 

Чл.27. Номинации за наградата се внасят най-късно до редовното заседание на Общинския 

съвет през месец юли, до Председателя на Общинския съвет от структури на гражданското 

общество, Кмета на Общината и общинските съветници.  

 

Чл.28. Удостояването на гражданите с наградата “Почетен гражданин” се извършва от 
Общинския съвет по решение прието с мнозинство от 2/3 от общинските съветници.  

 

Чл.29. Наградата се връчва от Председателя на Общинския съвет на тържествена сесия в 

навечерието на празника на Община Айтос. На тържеството се канят да присъстват 

почетните граждани на Община Айтос.  

  

РАЗДЕЛ ІІ 
НАГРАДА ЗА ДОСТОЕН ПРИНОС 

 

Чл. 30. (1). С “Награда за достоен принос” се удостояват ежегодно айтоски граждани, 

институции, учреждения и организации за значителни приноси и активна дейност за издигане 

авторитета на Община Айтос. 

(2). С наградата могат да бъдат удостоени и други български и чуждестранни граждани.  

 

Чл. 31. Обосновани предложения за носителите на наградите се внасят в дирекция “ОКВСТ” 

по определени образци: 

1. От организации и институции, работещи в съответните области;  

2. От отделни лица, работещи в съответните области. 
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Чл. 32. Носителите на наградите се определят измежду предложените по чл. 31, ал.1 от 
комисии в състав: зам.кмета по “Образование и култура” , директора на дирекция”ОКВСТ”, 

членовете на постоянната комисия по образование и култура и съответните специалисти в 

тези области, под ръководството на председателя на ПК “ОКИВМД”. 

 

Чл. 33. Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретната 

мотивировка за присъждането на наградите. 

 

Чл. 34. Имената на наградените се оповестяват на церемонията по връчването на наградите. 

 

Чл. 35. Наградата се връчва от Кмета на Община Айтос на церемония в навечерието на 26 

Октомври, организирана от дирекция “ОКВСТ” и културните институции в Община Айтос и 

представлява почетен плакет. 

 

Раздел ІІІ 
ПЛАКЕТ АЙТОС 

 

Чл. 36. С “Плакет Айтос” се удостояват айтоски ученици, студенти, просветни и културни 

дейци с постижения в съответните области.  

 

Чл. 37. “Плакет Айтос” се изработва по художествен проект.  

 

Чл. 38. “Плакет Айтос” се връчва за: 

1. Предучилищно и средно образование - една индивидуална и една колективна. 

2. Висше образование и наука - една индивидуална или една колективна. 

3. Изкуство и култура - една индивидуална и/ или една колективна. 

 

Чл. 39. Обоснованите предложения за носителите на наградата се внасят ежегодно до 10 май 

в дирекция “ОКВСТ” по определени образци: 

1. От организации и институции, работещи в съответните области; 

2. От отделни лица, работещи в съответните области. 

 

Чл. 40. Носителите на наградите се определят измежду предложените по реда на чл.32 - чл.33 

от наредбата. 

 

Чл. 41. Имената на наградените се оповестяват на церемонията по връчването на наградите. 

 

Чл. 42. Наградата се връчва от Кмета на Община Айтос на церемония в навечерието на 24 

май, организирана от дирекция “ОКВСТ” и културните институции в Община Айтос. 

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 43. Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на Община Айтос за 

политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й. 
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Чл. 44 (1). За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват 

с административно наказание- глоба в размер от 50 до 500 лв.  

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

упражняват определена професия или дейност.  

 

Чл. 45. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на 

Общината или определен от него Зам.Кмет въз основа на акт съставен от длъжностни лица от 

отдел “Култура” при Общинска администрация- Айтос. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1.(1). Дирекция “ОКВСТ” при Община Айтос организира провеждането на конкурси за 

утвърждаване на проектите предвидени в нея. 

(2). До утвърждаването на проектите, наградите се определят от Кмета на Общината.  

 

§ 2. Кметът, в съответствие с разпоредбите на нормативните актове за защита на 

интелектуалната и индустриалната собственост извършва действията по регистрация и 

защита на символите на Общината и наименованията за произход. 

 

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила три дни след публикуването й във вестник “Народен 

приятел” и отменя всички останали решения на Общински съвет Айтос за определяне на 

символи, празници и награди на Община Айтос, които й противоречат. 

 

 

 

 


