
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ 

МОТИВИ 

към 

Проект на Наредба за символите и отличията на  Община Тервел 

 

Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, към 

предложения от мен проект на Наредба за символите и отличията на  Община Тервел, 

прилагам мотивите си - отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА. 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконов нормативен акт: 

         Действащия в момента Статут на символи на община Тервел, почетни 

звания и награди е приет с Решение №5-75/29.08.2001г. на Общински съвет 

Тервел и се нуждае от цялостна актуализация спрямо действащите нормативни 

актове. 

         Въпреки, че е променян през годините (Решение №8-103/31.07.2003г.; 

Решение №8-113/30.07.2004г.; Решение №1-1/31.01.2005г.; Решение №3-

47/30.03.2006г.), към настоящия момент настоящия Статут подлежи на 

значителна доработка. 

         Във връзка с това при изработването на проекта на новата Наредба са взети 

предвид недостатъците на действащия Статут така и са съобразени 

приложимите нормативни разпоредби в Република България. В съдържателно 

отношение проектът на Наредбата за символите и отличията на  Община Тервел 

включва четири глави, уреждащи общите положение по приложимостта на 

Наредбата, вида и съдържанието на символите, почетните знаци и отличията на 

Община Тервел, както и условията и реда за приложението им в тържествени 

случаи и по специални поводи. 

        В конкретика са регламентирани символите на Община Тервел (знаме, герб, 

официален печат), почетните знаци на Община Тервел(церемониална огърлица, 

символичен ключ, почетна книга) и отличията на Община Тервел (почетно 

звание „Почетен гражданин на град Тервел”, отличие „За особени заслуги към 

Община Тервел”, Плакет с герба на Община Тервел, Значка на Тервел, Грамота 

за заслуги към Община Тервел). 

      От анализа на досега действащия Статут бяха констатирани някои пропуски, 

които затрудняват приложението му, и отстраняването на които ще доведе до 

подобряване работата по прилагане на новата Наредба. 

2. Цели, които се поставят: 

      Основната цел на приемане на Наредба за символите и отличията на  

Община Тервел е да се регламентират в конкретика символите, знаците и 

отличията на Община Тервел. 



      Постигане на прецизност при прилагане на разпоредбите на Наредбата. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

      За прилагането на Наредба за символите и отличията на  Община Тервел не е 

необходимо разходване на бюджетни средства, за изпълнението на заложените 

дейности – средствата са в рамките на утвърдения годишен бюджет от 

посочените отговорни органи. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива: 

    Очакваните резултати от прилагането на Наредба за символите и отличията на  

Община Тервел са: 

 Актуализиране на нормативната уредба на Община Тервел; 

 Прозрачност и яснота при прилагане на разпоредбите на Наредбата; 

 Унифициране на използваните символи, спазване на тяхната йерархична 

зависимост, правилното им използване в обществения живот и 

възможността за удостояване с определени отличия; 

 С удостояване със звания и отличия на избрани граждани се отдава 

заслужило уважение и почит към тях, което е добър пример и стимул 

най-вече за младите хора. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

     Настоящата Наредба за символите и отличията на  Община Тервел е 

подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с приложимото европейско законодателство. 

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на 

интернет страницата на Община Тервел, раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти 

на програми и наредби”, за запознаване на обществеността и прозрачност в действията 

на институциите, с възможност за изразяване на предложения, мнения и препоръки. 

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, 

заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по 

проекта в срок до 14.12.2022г. на адрес: гр. Тервел, ул. Св. Св. Кирил и Методий №8 

или на ел.поща : obs-tervel@abv.bg  
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