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НАРЕДБА
ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ,
ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И НАГРАДИ
НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Приета с Решение № 461 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 35/27.03.2014 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване,
условията и критериите за присъждане на символите, почетното звание, почетните
знаци и награди на община Раковски.
Глава втора
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Чл. 2. (1) Символите на Община Раковски са:
1. Знаме на община Раковски;
2. Герб на община Раковски;
3. Ключ на община Раковски;
Чл. 3. (1) Знамето на община Раковски е двулицево и се състои от три
вертикални ивици в жълт, сребристосив и жълт цвят в пропорции 1:2:1. Изработва се от
копринен плат в правоъгълна форма в отношение височина към дължина 3:5. В средата
на знамето е разположен гербът на община Раковски с височина ¾ от височината на
знамето.
(2) Периферията на знамето е опасана със светлосини ресни. Дръжката на
знамето е цилиндрична, изработена от дърво или лек метал, с диаметър 3,5 см,
завършваща със сфера и пика.
(3) Копия от знамето могат да се изработват в различни размери, в зависимост от
мястото на поставянето или условията при носенето му, при спазване на
съотношението височина към дължина 3:5.
(4) Знамето може да се тиражира в разнообразни варианти, отпечатано на
хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на символите.
(5) При вертикално окачено знаме, неговата максимална дължина може да
достигне до десет ширини, като основата на герба се разполага по посока на земната
повърхност.
(6) Знамето-оригинал задължително се поставя в кабинета на кмета на
общината, а копия - в кабинета на председателя на общинския съвет, заседателната
зала на общинския съвет, учебните заведения, на пилон пред сградата на общината, на
сградите на кметствата от общината и други институции.
(6) Знамето-оригинал се изнася и присъства на:
1. Национални и официални празници на република България.
2. Празника на град/община Раковски.
3. Празници и чествания на годишнини от събития с важно значение за община
Раковски.
4. Тържествени заседания на общинския съвет.

Чл. 4. (1) Гербът на община Раковски е щит на лазур в средата - църква с две
камбанарии между венец от два житни класа. Над него е поставена тризъберна златна
зидова корона със седем камъка в основата. От двете страни на короната има лента с
надписи „Вяра” от лявата страна и „Сила” от дясната. В основата на щита има нагъната
лента с надпис върху нея „Раковски”
(2) Гербът на община Раковски се поставя:
1. Пред входа на административната сграда на община Раковски;
2. В залата за провеждане на заседания на общински съвет;
3. В кабинета на кмета на община Раковски и председателя на общински съвет.
Чл. 5.(1) Ключът на община Раковски е символ на изпълнителната власт в
общината и представлява художествено изработен ключ от метал с големина 20 см., с
изображение на герба на общината в горната му част.
(2) Ключът на община Раковски се връчва на Кмета на община Раковски при
встъпване в длъжност, след полагане на клетва пред общинския съвет. Той е преходен и
се предава на всеки следващ кмет.
(3) Копие от ключа на община Раковски се връчва от кмета на община Раковски
на държавни ръководители, кметове на побратимени градове и други официални
представители на чужди държави за изключителните им заслуги към България и община
Раковски, както и в знак на гостоприемство, добра воля и желание за сътрудничество.
Чл. 6. Символите на община Раковски не се използват за търговска реклама,
запазена марка и други дейности на физически и юридически лица.

Глава трета
ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Чл. 7. Почетното звание на община Раковски е – „Почетен гражданин на община
Раковски”.
Чл. 8. Званието „Почетен гражданин на община Раковски” се присъжда на
български и чуждестранни граждани за:
1. Изключителни заслуги за развитието на община Раковски;
2.Изключителни постижения в областта на обществено-политическия, стопанския,
научния, културния, социалния и спортния живот;
3. Изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Раковски
и община Раковски;
4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;
5. Проявен изключителен героизъм.
Чл. 9 (1) Писмено предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин
на община Раковски” могат да правят:
1. Председателят на общинския съвет;
2. Кметът на общината;
3. Общински съветници;
4. Инициативни комитети и обществени институции.
(2) Писменото предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на
община Раковски” съдържа мотиви за удостояването и биография на лицето и се
адресира до председателя на общинския съвет. Разглежда се от всички постоянни
комисии и при положително становище от тях се внася от председателя на ОбС за
разглеждане в заседание на ОбС. Предложенията могат да се правят целогодишно.
(3) След приетото от общинския съвет решение за удостояване със званието
"Почетен гражданин на община Раковски", 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 ритуала.
Чл. 10. Връчване на званието "Почетен гражданин на община Раковски”:
(1) На удостоените със званието "Почетен гражданин на община Раковски” се
издава удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: трите имена на

удостоения, номера на удостоверението, номера на решението на общинския съвет,
повода за удостояването;
(2) Удостоверението се подписва от кмета на общината и от председателя на
общинския съвет.
(3) Удостояването се извършва в тържествена обстановка в присъствието на
удостоения, вносителя на предложението, кмета на общината, председателя на
общинския съвет, общински съветници, близки на удостоения, журналисти, граждани и
други;
(4) На удостоения се връчва и почетния знак с лента на община Раковски.
(5) Удостоените със званието "Почетен гражданин на община Раковски” се
вписват в специален регистър, който се съхранява от кмета на общината или
упълномощено от него лице.
Чл. 11. Носителите на званията "Почетен гражданин на община Раковски” имат
право: да бъдат приемани и изслушвани от кмета на общината, винаги когато пожелаят
по въпроси свързани с общественото, политическо, икономическо, спортно или
културно развитие на града и общината; 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 Раковски и населените места от общината.
Чл. 12. При загубване или унищожаване на удостоверението по чл.13, ал 1 след
писмена молба се издава ново удостоверение.
Чл. 13. Общинският съвет може да отнеме званието "Почетен гражданин на
община Раковски” на лица:
1. Осъдени за престъпления с влязла в сила присъда;
2. Които с постъпките си петнят името на общината и страната;
3. При писмена молба от страна на удостоения.

Глава четвърта
ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Чл.14. Почетните знаци на община Раковски са:
1. Почетен знак – в два варианта /с лента и с винт/;
2. Почетна грамота;
3. Почетен плакет;
Чл. 15. Почетният знак на община Раковски представлява цветно релефно
изображение на герба на община Раковски, изработено от метал и силикатни
материали. Лентата е с цветовете на знамето на общината. Знакът е поставен в
луксозна кутийка с надпис „Почетен знак на община Раковски”.
(1) С „Почетен знак” се удостояват граждани на община Раковски, юридически
лица и институции с особени заслуги във всички области на обществено-икономическия
живот.
(2). Предложения за удостояване с “Почетен знак” могат да правят:
1. Председателят на Общинския съвет;
2. Кметът на общината;
3. Общинските съветници;
4. Кметовете и кметските наместници;
5. Инициативни комитети и обществени институции.
(3) Писменото предложение за удостояване с „Почетен знак” съдържа мотиви за
удостояването и биография на лицето и се адресира до председателя на общинския
съвет. Разглежда се от
постоянната комисия по образование и култура и при
положително становище се внася от председателя на ОбС за разглеждане в заседание
на ОбС. Предложенията могат да се правят целогодишно.
(4) След приетото от общинския съвет решение за удостояване с "Почетен знак”
на вносителя на предложението и на удостоения се изпраща копие от решението,

както и покана за връчването му, която съдържа дата, час и място на провеждане на
ритуала.
(5) „Почетният знак” се връчва от председателя на общинския съвет и/или кмета
на общината
(6) Почетният знак с лента се връчва само на удостоените със званието „Почетен
гражданин на община Раковски”.
(7) Почетните знаци са фабрично номерирани, а удостоените се вписват в
специален регистър, който се съхранява от кмета на общината или упълномощено от
него лице.
Чл.16. Почетната грамота на община Раковски се връчва от кмета на община
Раковски на обществени организации, институции и граждани на общината за
доказани обществени заслуги, както и по случаи на кръгли годишнини.
Чл. 17. (1) Почетният плакет може да бъде изработен от различни материали, в
различна форма и размер, с вградено изображение на герба на община Раковски.
(2) Елементите и размерите на плакета се утвърждават със заповед от кмета на
община Раковски.
(3) Почетният плакет се връчва на официални гости на община Раковски, на
домакини, на които гостуват делегации от общината, на граждани на община Раковски
за доказани значими заслуги към община Раковски, както и по случаи на кръгли
годишнини.

Глава пета
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Чл.18 (1) Годишните награди на кмета на община Раковски са:
1. За постигнати резултати в областта на изкуството, културата и/или спорта;
2. Бизнесмен на годината;
(2) Кметът на общината утвърждава със своя заповед регламент за определяне
на носителите и вида на наградите.

Глава шеста
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В шестмесечен срок от приемането на наредбата, кметът на общината
внася предложение в Общинския съвет за одобряване проекти на символа по чл. 5 ал. 1
и знаците по глава четвърта от наредбата.
§ 2. Използването на знамето и герба на Община Раковски по начин, който
уронва престижа на общината и града, се санкционира по реда на чл. 31 от ЗАНН.
§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила три дни след пулбикуването и на
официалната страница на Община Раковски – www.rakovski.bg.

