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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ХАДЖИДИМОВО 
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 
 
ОТ 
МЕХМЕД ЮСЕИНОВ ИМАМОВ  –  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАДЖИДИМОВО 

 
 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на 
Община Хаджидимово.   
 

 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
 
Наредбата за символиката и отличията на община Хаджидимово е приета с 

Решение № 200 по протокол № 15 от 06.03.2009 год.  
 С нея се урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и 
връчване на символите, званията и наградите на Община Хаджидимово в тържествени 
случаи и по специални поводи.  
 В Наредбата липсва възможност Кметът на общината да награждава лица в 
системата на предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово. За да 
осигурим оптимална правно-нормативна рамка, даваща възможност за присъждане на 
награда на лица в системата на  предучилищното и училищното образование в община 
Хаджидимово, е необходимо да изменим Наредбата за символиката и отличията на 
община Хаджидимово. 
 В глава първа – Общи положения, чл. 3, ал. 4, Общинският съвет е утвърдил 
следните награди: 
 1. Награда на Общинския съвет – Почетен знак „За граждански принос“; 
 2. Грамота на община Хаджидимово; 
 3. Почетен знак на град Хаджидимово. 
 Предлагам да добавим нова точка 4 със следния текст: 
 4. Награда „Почетна грамота на Кмета на община Хаджидимово“ в системата на 
предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово, съгласно 
Приложение № 1 . 
 Това налага и изменение на глава втора – Символи, звания, награди на община 
Хаджидимово, раздел трети – Награди на община Хаджидимово. В чл. 47 Общинския 
съвет е утвърдил следните награди: 



 /1/ Награда на Общинския съвет – Почетен знак „За граждански принос“; 
 /2/ Грамота на община Хаджидимово; 
 /3/ Почетен знак на град Хаджидимово. 
 Предлагам да добавим нова алинея 4 със следния текст: 
 /4/ Награда „Почетна грамота на Кмета на община Хаджидимово“ в системата на 
предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово, съгласно 
Приложение № 1 . 
  
 Целта на предлаганата награда „Почетна грамота на Кмета на община 
Хаджидимово“ в системата на предучилищното и училищното образование е да удостои 
с признание и да поощри учители, ученици, директори на детски и учебни заведения, 
като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, граждански 
принос, талант и значими постижения. 
 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 79 и чл.76 ал.3 от АПК, във 
връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.21, ал. 2, от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - 
Хаджидимово да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Общински съвет – Хаджидимово изменя глава първа – Общи положения, от 
Наредбата за символиката и отличията на община Хаджидимово, приета с Решение № 
200 по протокол №15 от 03.03.2009 год. като в чл. 3, ал. 4 добавя нова точка 4 със 
следния текст: 
 4. Награда „Почетна грамота на Кмета на община Хаджидимово“ в системата на 
предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово, съгласно 
Приложение № 1 . 
 

2.Общински съвет – Хаджидимово изменя глава втора – Символи, звания, награди 
на община Хаджидимово раздел трети – Награди на община Хаджидимово от Наредбата 
за символиката и отличията на община Хаджидимово, приета с Решение № 200 по 
протокол №15 от 03.03.2009 год. като в чл. 47 добавя нова алинея 4 със следния текст: 
 /4/ Награда „Почетна грамота на Кмета на община Хаджидимово“ в системата на 
предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово, съгласно 
Приложение № 1 . 

 
Приложение: 

1. Мотиви  към – Проект на Наредбата за символиката и отличията на община 
Хаджидимово.  

2. Проект на Наредбата за символиката и отличията на община Хаджидимово. 
3. Проект на Приложение № 1 – Правила за присъждане на общинска награда 

„Почетна грамота на кмета на община Хаджидимово“ в системата на 
предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово за 
„Директор на годината“, „Учител на годината“, „Ученик на годината“. 
       
 

МЕХМЕД ИМАМОВ:…………………….. 
ПРЕДСЕД АТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА 
ХАДЖИДИМОВО 

 
 
1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредбата:  
Наредбата за символиката и отличията на община Хаджидимово е от 

важно значение за жителите на община Хаджидимово. С настоящата промяна се 
цели поощряване на учители, ученици, директори на детски и учебни заведения, 
като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, 
граждански принос, талант и значими постижения. 

 
2. Цели които се поставят:  
 
Настоящото предложение за промяна има за цел да стимулира лица в 

сферата на предучилищното и училищното образование в община Хаджидимово.  
 
3. Очаквани резултати:  
Чрез приложението на предложената промяна в Наредбата ще се спомогне 

допълнително да се стимулират лица в сферата на предучилищното и 
училищното образование не само в учебната дейност, но и в техническата и 
творческата инициативност.  

 
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба.  
За приемане на Наредба за изменение на Наредбата за символиката и 

отличията на Община Хаджидимово са необходими допълнителни бюджетни 
средства, които трябва да бъдат заложени в бюджета на община Хаджидимово. 

 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  
Предлаганият проект за изменение и допълнение на настоящата Наредба 

за символиката и отличията на община Хаджидимово е подзаконов нормативен 
акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като 
орган на местното самоуправление. Същият съответства на приложимото право 
на Европейския съюз. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
проекта за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на 
община Хаджидимово се публикува на интернет страницата на институцията, 
като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и 
становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството 
на Общински съвет-Хаджидимово на адрес пл. „Димо Хаджидимов” №46 или 
изпращани на e-mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg 
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