
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА,  

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

Н А Р Е Д Б А 

                                                                                                                                                         

 за символите, почетните знаци и звания на община Горна Малина 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Тази наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с : 

1. Вида, съдържанието, начина на ползване на символите на община Горна 

Малина. 

2. Статута на званията и наградите на община Горна Малина. 

3. Статута на празника на община Горна Малина. 

Чл.2. При определяне вида и символиката на знаците се вземат предвид 

традициите и обичаите на населението от района, както и историческото развитие на 

община Горна Малина. 

Чл.3. Символите на община Горна Малина са: 

1. Герб на община Горна Малина.  

2. Знаме на община Горна Малина. 

3. Символичен ключ на  община Горна Малина. 

Чл.4. Званията на  община Горна Малина са: 

1. Звание “Почетен гражданин на община Горна Малина”. 

2. Звание “Заслужил гражданин на община Горна Малина”. 

Чл.5. Наградите на  община Горна Малина са: 

1. Плакет „Почетен гражданин на община Горна Малина”. 

2. Плакет „Заслужил гражданин на община Горна Малина”. 

3. Почетен медал „За особени заслуги към община Горна Малина”. 

4. Почетен знак на община Горна Малина. 

5. Почетна грамота.  

6. Дарителска грамота. 

Чл.6. За официални празници се определят: 

- Общински празник на родовете „Роде мой” през последната седмица на месец 

юни. 

- „Дни на община Горна Малина”  дните от последната седмица на месец август. 
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ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

Чл.7. (1) Гербът на община Горна Малина е одобрен с решение на Общински 

съвет  Горна Малина № 82 от 21.06.2001 година.  

Чл.8. Гербът е централен елемент в знамето на община Горна Малина и  

задължителен елемент в официалната бланка за кореспонденция на община Горна 

Малина. 

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 Горна Малина и по изработени от общинската администрация изисквания за 

приложението му. 

Чл.10 (1) Знамето на община Горна Малина е едноцветно - бяло, с правоъгълна 

форма, върху която отчетливо е изобразен герба на  община Горна Малина. 

(2) Структурата на плата, качествените характеристики и изискванията към 

материалите са в съответствие със стандартите на националното знаме. 

 (3) Знамето може да се изработва в различни размери в зависимост от мястото 

на поставяне или условията при носенето му. 

Чл.11.  Знамето като уникат се съхранява в кабинета на кмета на община Горна 

Малина . 

Чл.12. Участието на знамето в чествания и тържества се осъществява в следните 

случаи: 

1. Национални празници на Република България. 

2. Дните на  община Горна Малина. 

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

община Горна Малина. 

4. Тържествени заседания на Общинския съвет. 

Чл.13. Знамето на община Горна Малина може да бъде възпроизведено в 

различни варианти при условията на член 10 от настоящата наредба. 

Чл.14. (1) Символичният ключ на община Горна Малина представлява 

художествено изработен ключ от ковък метал, от едната страна с герба на  община 

Горна Малина, а от другата с надпис  “Община Горна Малина”. 

(2) Ключът на общината се предава от кмета на общината при встъпване в 

длъжност на новоизбрания кмет. 

(3) Ключът на общината  в “сувенирна форма” се връчва при определени 

поводи от кмета на общината. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЗВАНИЯ  НА  ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

  

Чл.15. (1) Със званието “Почетен гражданин на община Горна Малина” се 

удостояват български и чужди граждани с особени  заслуги и принос към България и 

община Горна Малина във всички области на обществения живот. 

(2)  Удостояването със званието по алинея 1 може да се извършва и посмъртно. 
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Чл.16. Предложенията за награждаване се внасят до председателя на Общинския 

съвет от кмета на общината, общинските съветници и структури на гражданското 

общество. 

Чл.17. (1) Удостояването със званието “Почетен гражданин на община Горна 

Малина” става с решение на Общинския съвет. Решението се взема с мнозинство, 

повече от половината от общия брой на съветниците.  

(2) Ако предложеният   за награждаване  не  получи  необходимия брой гласове, 

неговата кандидатура може да се поднови след 1 година. 

  Чл.18. (1) След приемане от Общинския съвет на решение за удостояване със 

званието:   “Почетен  гражданин  на  община Горна Малина”   на   вносителя   на 

предложението и на удостоения се изпраща копие от решението, както и покана за 

връчване на удостоверението за присвоеното звание, която съдържа дата, място и час 

на провеждане на ритуала. 

(2) В специален регистър се отбелязват данните на удостоения, адрес, номер на 

решението на Общинския съвет, номер и датата на връчване на удостоверението. 

(3) Регистърът се съхранява от кмета на община Горна Малина или от 

упълномощено от него лице. 

Чл.19. (1)  При присъждане на званието “Почетен гражданин на община Горна 

Малина” на удостоените се издава удостоверение по специално изработен образец, 

което съдържа номера на удостоверението, номера на решението на Общинския съвет, 

повода за удостояване /приложение №1/. 

(2)  Удостоверението се подписва от кмета на общината и от председателя на 

Общинския съвет и се подпечатва с официалния печат на община Горна Малина. 

Чл.20 (1) Със званието “Заслужил гражданин на община Горна Малина” се 

удостояват български и чужди граждани:  

- за постижения, които са съществен принос за развитието на община Горна 

Малина;   

- дейци на науката, културата, образованието, изкуството и спорта с особени 

заслуги към община Горна Малина; 

- дарители,  чийто дарения са с непреходна стойност за община Горна Малина и 

нейните жители;   

-  за проявен изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации.                                                                                                                       

(2) Удостояването със званието по алинея 1 може да се извършва и посмъртно. 

Чл.21. Предложенията за награждаване се внасят до председателя на Общинския 

съвет от кмета на общината, общинските съветници и структури на гражданското 

общество. 

Чл.22. Удостояването със званието “Заслужил гражданин на община Горна 

Малина” става с решение на  Общинския съвет. Решението се взема с мнозинство, 

повече от половината от общия брой на съветниците.  

 Чл.23. (1) След приемане от Общинския съвет на решение за удостояване със 

званието: “Заслужил гражданин на община Горна Малина” на вносителя на 

предложението и на удостоения се изпраща копие от решението, както и покана за 

връчване на удостоверението за присвоеното звание, която съдържа дата, място и час 

на провеждане на ритуала. 
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(2) В специален регистър се отбелязват данните на удостоения,  адрес, номер на 

решението на Общинския съвет, номер и датата на връчване на удостоверението. 

(3) Регистърът се съхранява от кмета на община Горна Малина или от 

упълномощено от него лице. 

Чл.24. (1)  При присъждане на званието “Заслужил гражданин на община Горна 

Малина” на удостоените се издава удостоверение по специално изработен образец, 

което съдържа номера на удостоверението, номера на решението на Общинския съвет, 

повода за удостояване /приложение №2/. 

(2)  Удостоверението се подписва от кмета на общината и от председателя на 

общинския съвет и се подпечатва с официалния печат на община Горна Малина. 

Чл.25. Тържественото обявяване и връчване на удостоверенията се извършва в 

тържествена обстановка в присъствие на удостоените, вносителите на предложенията, 

кмета на община Горна Малина, председателя на Общинския съвет, близки на 

удостоените лица, журналисти и други. 

Чл. 26. Общинският съвет може да отнеме присъдените отличия на удостоените  

граждани, в случай  на извършени тежки престъпления. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

НАГРАДИ  НА  ОБЩИНА  ГОРНА  МАЛИНА 

 

Чл.27. (1) Плакетът „Почетен гражданин на община Горна Малина”  е 

отличителен знак, представляващ  релефно изображение на герба на община Горна 

Малина. Знакът е поставен върху подложка.   

(2)  Плакетът „Почетен гражданин на община Горна Малина” се връчва на 

удостоените със званието „Почетен гражданин на община Горна Малина”. 

Чл.28. (1) Плакетът „Заслужил гражданин на община Горна Малина”  е 

отличителен знак, представляващ  релефно изображение на герба на община Горна 

Малина. Знакът е поставен върху подложка.   

(2)  Плакетът „Заслужил гражданин на община Горна Малина” се връчва на 

удостоените със званието „Заслужил гражданин на община Горна Малина”. 

Чл.29. (1)  Почетният медал  „За особени заслуги към  община Горна Малина”  е      

кръгла отливка с изобразен  герб на община Горна Малина.  

(2) С  почетният медал  се удостояват лица за особени заслуги към общината  

във връзка със значими юбилей. 

(3)  Почетният медал  „За особени заслуги към община Горна Малина” се връчва 

и на удостоените със званията „Почетен гражданин на община Горна Малина” и  

“Заслужил гражданин на община Горна Малина”.  

Чл.30. Почетният знак на община Горна Малина е релефно изображение на 

герба на община Горна Малина. Знакът е поставен върху подложка в кутия с герба на 

общината върху капака и надпис: „община Горна Малина. Почетен знак”. 

Чл.31. (1) С  почетният знак  се удостояват лица за заслуги към общината или 

гости, по определени поводи, свързани  с важни събития от общински или национален 

характер и във връзка със значими юбилей. 

(2) „Почетен знак на община Горна Малина” може да се връчва като 

индивидуална и като колективна награда. 

(3)  Почетният  знак може да се присъжда на общински съветници, които са 

участвали ползотворно в работата на Общинския съвет най-малко един мандат, както и 
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на кметове и кметски наместници, които имат съществен принос за развитието на 

съответното населено място.   

(4) С почетен знак се удостояват от кмета на община Горна Малина 

организации, институции и граждани по поводи, свързани с осъществяване на 

международното сътрудничество, юбилейни тържества, чествания и други подходящи 

случаи. 

Чл.32. Удостояването с почетния знак  се извършва с Решение на Общинския 

съвет с мнозинство, повече от половината от общия брой на съветниците  по 

предложение на кмета на общината, на председателя на Общинския съвет или със 

заповед на кмета на общината.     

Чл.33. Наградата се връчва от кмета на общината или председателя на 

Общинския съвет. 

Чл.34. (1) Почетната грамота представлява луксозен лист в правоъгълна форма с 

художествено оформление и изображение на герба на община Горна Малина. В нея се 

вписва името на награденото лице, номера и датата на решението на Общинския съвет, 

както и мотивите за присъждане /приложение №3/. 

(2) Почетната грамота на община Горна Малина се връчва на Почетния и 

Заслужилия гражданин на община Горна Малина. 

(3) Почетна грамота се присъжда на дейци на културата, науката, изкуството и 

спорта с изключителен принос за издигане престижа на общината, на проявилите 

героизъм при екстремни ситуации, на дарители  на община Горна Малина /приложение 

№4/, на  организации, институции и граждани по поводи, свързани с осъществяване на 

международното сътрудничество, юбилейни тържества, чествания и други подходящи 

случаи. 

(4)  Удостояването с почетна грамота става с решение на Общинския съвет. 

(5)  За издадените грамоти се води отделен регистър. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРАЗНИЦИ  НА ОБЩИНА  ГОРНА  МАЛИНА 

Чл.35. Празниците на община Горна Малина се организират и провеждат от 

организационен комитет.   

Чл.36. Подготовката и провеждането на празниците на община Горна Малина се  

финансират от бюджета на общината, спонсорство, реклама и други източници. 

  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.37. Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на 

община Горна Малина за политически и религиозни послания или по начин, който 

уронва престижа й. 

Чл.38. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните 

лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 500 лева.  

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват с временно лишаване 

от право да упражняват определена професия или дейност.  

Чл.39. Наказателните постановления за нарушенията по настоящата наредба   се 

издават по реда на  ЗАНН от кмета на общината или определен от него зам. кмет въз 

основа на акт, съставен от длъжностните лица от общинската администрация.   
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Тази Наредба се издава на основание чл.16 и чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, 

ал.1, т.т.21 и 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

§2.  Наредбата е приета с решение №14 по протокол № 1 от 26.01.2006 г. на 

Общинския съвет Горна Малина и влиза в сила от датата на приемането й.  

 

  Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                   /подпис/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


