
 
 

 

 

 

 

            
                                                    

П Р А В И Л Н И К 

 
ЗА ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР 

 
 

     Общински съвет Алфатар учредява следните отличия за кметовете, 

общинските съветници, българските и чуждестранните граждани със заслуги към 

град Алфатар и общината. 
 

I.Значка на Алфатар. 
   1.На значката е изобразен герба на Общината. 

   2.Значката се връчва на лицата на следните длъжности: 

- Кмет на Община 

- Кметове на кметства 

- Общински съветници 

- Заместник-кметове 

3.По предложение на кмета, с решение на ОбС, със значката се отличават и 

български и чуждестранни граждани със заслуги в изпълнението на своя 

граждански дълг, с принос за развитието на града и общината и съхраняването 

на историческата му памет и дарителство. 

4.Значката на Алфатар се връчва от Председателя на ОбС. Значката на 

Председателя се връчва от най-възрастния общински съветник. 

5.Носителят на Значката на Алфатар се записва в специална книга, съхранявана 

от Председателя на ОбС. 

6.Значката на Алфатар се носи в следните случаи: 

- В приемното време 

- По време на заседания на ОбС. 

- На националния празник на Република България, празника на града и други 

градски и национални тържества и ритуали. 
 

     II. Почетен знак на Община Алфатар. 
      1.Почетния знак на Община Алфатар е релефно изображение на герба на град 

Алфатар. Знакът е поставен върху подложка в кутийка. 

       2.Почетния знак се дава на всички кметове ,завършили мандата си без прекъсване 

на Тържествена сесия на ОбС. 

       3.Почетния знак се присъжда на общинските съветници, които са завършили 

мандата си без прекъсване на Тържествена сесия на ОбС. 

       4.Почетния знак се присъжда на български и чуждестранни граждани,  които 

имат значителен принос за развитието на града и общината и заслуги към неговите 

граждани , след решение на ОбС при тайно гласуване и обикновено мнозинство от 

гласовете на всички общински съветници. 
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      5.Предложения за присъждане на Почетния знак на общината на граждани 

посочени в т.2. 4 се правят от Кмета на общината и от Председателя на Общински 

съвет. 

     6.Почетния знак на общината се връчва от Председателя на Общинския съвет и 

името на удостоения се записва в специална книга, която се съхранява от 

председателя. 

     7.Почетния знак се поставя отляво  и се носи при всички традиционни и 

официални български празници , градски и национални тържества и ритуали. 

 

III.Почетен гражданин на Алфатар. 
 1.Със званието „Почетен гражданин на Алфатар” се удостояват български и 

чуждестранни граждани с особено големи заслуги към града, жителите му и 

общината. 

   Удостояването със званието може да се извърши и посмъртно. 

   На удостоените със званието „Почетен гражданин на Алфатар”се връчват : 

ПЛАКЕТ С НАДПИС „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” И ГЕРБА НА ОБЩИНА 

АЛФАТАР,МЕДАЛ С ГЕРБА НА ОБЩИНАТА ,ЗАКАЧЕН НА 

ТРИКОЛЬОРНА ЛЕНТА,УДОСТОВЕРЕНИЕ/ГРАМОТА/. 
  2.Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Алфатар”се 

прави от Кмета на Общината, Председателя на ОбС или от Постоянната комисия по 

„Култура, образование, спорт, туризъм….” 
3.Предложенията се обсъждат на заседание на ОбС  и се приемат с обикновено 

мнозинство от гласовете на присъстващите общински съветници. 

4.Почетното отличие се връчва от Председателя на Общински съвет. 

5.Удостоения със званието се вписва в Почетната книга на ОбС , която се съхранява 

от  Председателя на ОбС. 

 

IV.ИЗБОРНИ ПРОЦЕДУРИ 
1.Предложенията за избор на „Почетен гражданин на гр.Алфатар и общината се 

отправят в писмен вид до председателя на Общински съвет. 

2.Предложенията могат да се отправят от обществени и политически организации,  

инициативни комитети, комисии от Общински съвет, съветници и групи съветници. 

3.Предложенията се оценяват от комисия разпределена както следва: общински 

съветници, представител на кмета и общината. 

4.Съставът на комисията, нейният председател и секретар се гласуват на заседание на 

Общински съвет по предложение на председателя на ОбС  и се избират с  

мнозинство. 

5.Комисията оценява и класира направените предложения, като взема решение с 

класифицирано мнозинство. Нейният председател разгласява решенията в 

публичното пространство. 

6.Званието”Почетен гражданин на община Алфатар” се присъжда с решение на 

Общински съвет с тайно гласуване. 

 

V.ЛЕТОПИС НА ГР.АЛФАТАР   И  ОБЩИНА АЛФАТАР 
1.Летописът е паметен регистър с кожена подвързия , върху която е изобразен гербът 

на общината. 

 



 

 

2.Вписването в летописа е морална награда и израз на признание на обществеността 

към особено заслужили личности в духовния, икономическия и обществено 

политически живот на общината. 

3.В Летописа се вписват имената на удостоените със званието ”Почетен гражданин на 

Община Алфатар”, кметовете на Община Алфатар, Общинските съвети,  имената на 

граждани с особени заслуги към общината в областта на просветата, науката, 

културата, здравеопазването, спорта, икономиката, обществено икономическия 

живот.     4.В Летописа се вписват важни събития от живота на Общината. 

5.Книгата започва с преамбюл, в който са изразени най-важните дати и събития в 

историята на Община Алфатар.        

6.Вписването в Летописа се осъществява по предложение на  председателя на ОбС  и 

комисията за избор на почетен гражданин. 

7.Летописът се води и съхранява от  лице, определено от комисията  или ОбС. 

8.Вписаните в Летописа получават удостоверение  по преценка на ПК”Култура,  

образование,  спорт,  туризъм .....” и ОбС. 

 

Този  Правилник  е приет с решение №115   от протокол №14  на 29.09.2012г. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………… 
                                                                                    ЗЛАТКА ПИТАКОВА –    


