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Декември 2022г. 



ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Чл.1 Настоящата Наредба урежда: 

(1) Вида, съдържанието и начина на използването на символите и 

знаците на Община Тервел; 

(2) Вида, условията, критериите и реда на присъждането, 

удостояването и връчването на отличията на Община Тервел 

Чл.2 Символи  на Община Тервел са: 

(1) Знаме на Община Тервел; 

(2) Герб на Община Тервел; 

(3) Печат на Община Тервел; 

Чл.3 Знаците на Община Тервел са: 

(1)Церемониална огърлица на кмета на Община Тервел; 

(2) Символичен ключ на Община Тервел; 

(3)Почетна книга на Тервел; 

Чл.4 Отличията на Община Тервел са : 

(1)Звание „Почетен гражданин на град Тервел”; 

(2)Отличие „За особени заслуги към Община Тервел”; 

(3)Плакет с герба на Община Тервел; 

(4)Значка на Тервел; 

(5)Грамота за заслуги към Община Тервел. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ГРАД ТЕРВЕЛ 

 

I. ЗНАМЕ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.5(1) Знамето е символ с първостепенно значение и изразява 

самоуправлението на Община Тервел. 

(2) Знамето включва следните цветове – зелен, бял, златистожълт. На него 

е изобразен гербът на град Тервел 

(3)  Цветовете на знамето символизират: 



Зеленият цвят - връзката между знамената на борците за национално 

освобождение през Възраждането, любовта и преклонението на жителите 

на Общината към своя край; 

Белият цвят – миролюбието, трудолюбието и другите добродетели на 

жителите от нашата община; 

Златистожълтият цвят – плодородието на нашата земя. 

(4) Знамето на Община Тервел има правоъгълна форма и може да се 

изработва в различни размери, в зависимост от мястото на поставяне, като 

се спазва съотношението на неговите основни елементи. 

Чл. 6 (1) Знамето на Община Тервел се издига постоянно: 

1. Пред административната сграда на общината; 

2. В заседателната зала в сградата на общината; 

3. В кабинета на кмета; 

4. В кабинета на председателя на Общинския съвет; 

5. Пред общински сгради и културни институции, кметства, общински 

училищни заведения и читалища; 

(2) Общинското знаме може да се издигне в чествания и тържества по 

повод национални и официални празници в Република България, Празника 

на град Тервел, празници и чествания на годишнини от събития с 

изключителна роля в историята на град Тервел. 

Чл.7 Използването на знамето на Община Тервел в случаи, в които се 

уронва нейният престиж и съдържа неморални елементи и др., се 

санкционира съгласно действащото българско законодателство. 

 

II. ГЕРБ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.8 (1) Гербът представлява стройна, добре организирана пластична 

композиция от символи, които имат значение, както за самия град Тервел, 

така и за общината, чийто център се явява той. 

(2) Основната част на герба се състои от житни класове, под тях е 

разположено зъбно колело, а между житните класове и по средата и над 

тях инициала на град Тервел – буква „Т”; 

1. Пшеничните класове са символ на плодородието, на щедростта на  

нашата земя; 

2. Зъбното колело символизира развитието на промишлеността в 

нашия край. 



Чл.9 Гербът присъства като задължителен елемент от знамето на Община 

Тервел. 

Чл.10 Гербът има следните форми: 

(1) Пластична; 

(2) Графична-черно-бяла; 

(3) Графична-цветна. 

       1.  Цветното изображение на герба на община Тервел представлява-

житни класове- оцветени в златисто жълто; зъбно колело-оцветено в тъмно 

сиво; инициалът на град Тервел, буквата „Т”, състояща се от три ленти – 

оцветени в бяло, зелено, червено; надпис „ТЕРВЕЛ” – оцветен в тъмно 

сиво; фон на композицията – оцветен в светло сиво. 

Чл.11 Гербът може да се връчва като отличие в две форми: 

(1) Плакет с герба на град Тервел, връчван на удостоените със званието 

„Почетен гражданин на град Тервел”; 

(2) Значка на град Тервел. 

Чл.12 Гербът в цветен графичен вариант може да се поставя на: 

(1)Покани за официални събития - чествания тържества, церемонии, 

организирани от общинската администрация 

(2)Официални документи, които се подписват от председателя на 

Общинския съвет и кмета на общината; 

(3) Удостоверения за почетно гражданство на Община Тервел; 

(4) Изходяща кореспонденция на Община Тервел и Общински съвет. 

Чл.13 Гербът в графичен вариант – черно-бяло изображение може да се 

поставя на бланки на Община Тервел и Общински съвет Тервел за 

изходяща кореспонденция. 

Чл.14 Използването на герба на Община Тервел в случаи, в които се 

уронва нейният престиж, съдържа неморални елементи и др., се 

санкционира, съгласно действащото българско законодателство. 

 

III. ПЕЧАТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.15 Печатът на Община Тервел има кръгла форма: в средата е 

разположен надпис „КМЕТ”, а около надписа е разположен надпис 

„ОБЩИНА ТЕРВЕЛ”. 

Чл.16 Печатът на Община Тервел се съхранява от кмета на община Тервел 

или упълномощени от него лица. 



Чл.17 Печатът на Община Тервел се полага след подписа на кмета на 

общината върху оригинала на: 

1. Представителни документи за отношенията на Община Тервел с 

други институции; 

2. Споразумения, договори, анекси и други официални документи за 

Община Тервел  с дългосрочно значение; 

3. Грамоти, издавани за особени заслуги към Община Тервел; 

4. Удостоверения за удостояване със званието „Почетен гражданин на 

град Тервел” и отличието „За граждански принос” на Община 

Тервел; 

5. Други документи с представителен за Община Тервел характер или 

изискуеми по закон. 

 

IV. ДЕН НА ГРАД ТЕРВЕЛ 

Чл.18 Денят на град Тервел се отбелязва ежегодно на 6 май – Денят на 

храбростта и Празник на Българската армия. 

Чл.19 (1)Празникът за Денят на град Тервел се организира и провежда от 

Кмета на Общината. 

(2)Програмата за празника се утвърждава от Кмета на Общината. 

 

V. ХИМН НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.20 Химн на общината е песента „Добруджански край” по текст на 

Любомир Бабевски и музика на Александър Кръстев. 

Чл.21 Химнът на общината отразява страданията на поробените 

добруджанци и надеждите им за по-добри дни, както и радостта по време 

на освобождението на южна Добруджа. 

Чл.22 Химнът се изпълнява задължително при вдигане знамето на 

общината. 

ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ 
 

О, Добруджански край, 

Ти наш си  земен рай, 

В тебе златно жито зрей! 



И  вакло стадо блей! 

 
 

Орлите от възбог 
 

Просторът ти широк 

 

И слънчо – мощний феб, 

Ни спомня все за теб! 

 

Под чужди ти си крак 

Дойде денят, в който пак 

Да бъдеш кат пашите 

Тъй както и преди! 

 
 

С оръжие и светлина 
 

Ний твойта бъднина 

 

Ковеме всеки час, 

Храни надежда в нас! 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЗНАЦИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

I. ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.23  Церемониалната огърлица на кмета на Община Тервел е символ, 

който олицетворява местната власт. 

Чл.24 Церемониалната огърлица се състои от 10 метални сегмента, от 

които 8 правоъгълни и от двете страни по един релефен с изобразен на 

него лъв, един основен елемент, на който е абревиатурата на 

Националното сдружение на общините в Република България, и един 

кръгъл метален сегмент, на който е изобразен печат на Хан Тервел. 

Чл.25 Церемониалната огърлица се предава от кмета на общината при 

встъпване в длъжност на новоизбрания кмет. 



Чл.26 Церемониалната огърлица може да се носи от кмета на общината в 

следните случаи: 

1. При прояви по случай празника на град Тервел; 

2. При официални случаи – срещи с представители на други държави, 

посрещане на официални на гости и други. 

 

II. СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.27 Символичният Ключ на Община Тервел е олицетворение на 

местната власт. 

Чл.28 Ключът на Община Тервел представлява релефно метално 

изображение под формата на ключ в сребрист и златист цвят. В горната 

част е изобразен герба на Община Тервел. Съхранява се върху тъмно 

червена подложка в кутия, в долния ляв ъгъл на която е прикачен 

трикольорът на Република България. 

Чл.29 Символичният ключ на Община Тервел се връчва на кмета  при 

встъпването му в длъжност. 

 

III. ПОЧЕТНА КНИГА НА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.30 Почетната книга на Тервел е част от символиката на Община 

Тервел, която отразява хронологията на съществените и значими приноси 

на българските и чуждестранни граждани  в цялостното развитие на 

общината. 

Чл.31 Почетната книга е с дебела кожена подвързия, върху която е 

отпечатано изображението на герба на града. 

Чл.32 В почетната книга се вписват имената на удостоените със званието 

„Почетен гражданин на град Тервел”, удостоените с отличието „За особени 

заслуги към Община Тервел”, носители на грамоти за особени заслуги към 

Община Тервел. 

Чл.33 В почетната книга вписванията се осъществяват по предложение на 

Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

I. ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ТЕРВЕЛ” 



 

Чл.34 (1)Званието „Почетен гражданин на град Тервел” се присъжда на 

български и/или чуждестранни граждани, приживе или посмъртно за : 

1. Изключителен принос и заслуги за развитието на град Тервел и 

Община Тервел 

2. Изключителни постижения в областта на обществено-

икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, 

културния и духовен живот на общината; 

3. Дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община 

Тервел; 

4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за 

населените места от общината; 

5. Спечелени високи държавни и международни отличия в областите 

по т.2; 

6. Проявен изключителен героизъм; 

7. При други заслуги от обществена значимост. 

Чл.35 (1)Писмено предложение за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Тервел” могат да правят: 

1. Кметът на Община Тервел; 

2. Председателят на Общински съвет Тервел; 

3. Общинските съветници; 

4. Държавни и общински институции, обществени и професионални 

организации, инициативни комитети, НПО и граждани, формирани 

чрез съответната подписка. 

(2)Предложенията за удостояване по ал.1 се отправят до Общински 

съвет Тервел и трябва да бъдат придружени от: 

1. Подробни мотиви и основания; 

2. Описание на дейността на кандидата и заслугите по чл.34 от 

Наредбата, към които могат да се приложат и копия от документи, 

мотивиращи предложението; 

3. Биография на предлагания кандидат; 

Чл.36 (1)Предложенията за „Почетен гражданин на град Тервел” се 

разглеждат от временна комисия, която се състои от 7 /седем/ члена, 

включително председател и секретар. 

       (2)От състава на комисията 4 /четири/ члена са общински съветници 3 

представители на кмета на общината; 



        (3)Персоналния състав на комисията се утвърждава от Общинския 

съвет по предложение на Председателя на Общински съвет Тервел; 

        (4)Временната комисия разглежда и обсъжда предложените 

кандидатури, заедно с всички постъпили материали; 

        (5)Комисията оценява и класира направените предложения, като взема 

решение с квалифицирано мнозинство; 

        (6)Временната комисия внася мотивирано становище до председателя 

на Общинския съвет за вземане на решение по предложенията за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Тервел”. 

Чл.37 Общински съвет Тервел взема решение по направените 

предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от 

общия брой съветници. 

Чл.38 (1)Званието „Почетен гражданин на град Тервел” се присъжда на 

специална церемония от Председателя на Общинския съвет и включва 

връчване на – диплом и плакет на герба на град Тервел. 

            (2)Удостояването може да бъде съпроводено и с други форми на 

обществено признание, като: 

1. Копия от произведения на изкуството/картина, дърворезба, 

сувенири и др./ 

2. Парична награда, след решение на Общински съвет. 

Чл.39 Званието „Почетен гражданин на град Тервел” може да се присъжда 

и посмъртно. В този случай отличията по чл.39 ал.1 и ал.2 се връчват на 

законните наследници. 

Чл.40 Носителя на званието „Почетен гражданин на град Тервел” се 

вписва в Почетната книга на град Тервел. 

 

II. ОТЛИЧИЕ „ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА 

ТЕРВЕЛ” 

 

Чл.41 (1)Отличието „За особени заслуги към Община Тервел” се присъжда 

на български и чуждестранни граждани за: 

1. Личен принос и заслуги за развитието на град Тервел или населено 

място в Община Тервел; 

2. Изключителен принос и заслуги за развитието на град Тервел и 

Община Тервел 



3. Изключителни постижения в областта на обществено-

икономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, 

културния и духовен живот на общината; 

4. Дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община 

Тервел; 

5. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за 

населените места от общината; 

6. Проявен изключителен героизъм; 

7. При други заслуги от обществена значимост. 

Чл.42 (1)Писмено предложение за удостояване с отличие „За особени 

заслуги към Община Тервел” могат да правят: 

1. Кметът на Община Тервел; 

2. Председателят на Общински съвет Тервел; 

3. Общинските съветници; 

4. Държавни и общински институции, обществени и професионални 

организации, инициативни комитети, НПО и граждани, формирани 

чрез съответната подписка. 

(2)Предложенията за удостояване по ал.1 се отправят до Общински 

съвет Тервел и трябва да бъдат придружени от: 

1. Подробни мотиви и основания; 

2. Описание на дейността на кандидата и заслугите по чл.34 от 

Наредбата, към които могат да се приложат и копия от документи, 

мотивиращи предложението; 

3. Биография на предлагания кандидат; 

Чл.43 (1)Докладът до Общински съвет Тервел за вземане на решение за 

присъждане на отличието „За особени заслуги към Община Тервел” се 

подготвя от комисия, която се състои от 7 /седем/ члена – четири 

общински съветника и трима представителя на кмета на общината. 

       (2)Персоналния състав на комисията се утвърждава от Общинския 

съвет по предложение на Председателя на Общински съвет Тервел. 

       (3)Докладът до Общинския съвет за присъждане на отличието „За 

особени заслуги към Община Тервел” от Председателя на Общински съвет. 

Чл.44 (1)Присъждането на отличието „За особени заслуги към Община 

Тервел” става с решение на Общински съвет Тервел, прието с мнозинство 

повече от половината от общия брой съветници. 



      (2)Удостоените с отличието „За особени заслуги към Община Тервел” 

се вписват в Почетната книга. 

 

III. ПЛАКЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.45 Плакета на Община Тервел е релефно метално изображение на герба 

на Община Тервел в сребрист и златист цвят. Почетният знак се съхранява 

върху тъмно червена подложка в кутия, в долния ляв ъгъл на която е 

прикачен трикольорът на Република България. 

Чл.46 Плакета се връчва на удостоените със званието „Почетен гражданин 

на град Тервел”, на лицата със значителни заслуги към общината, град 

Тервел или гости по определени поводи, свързани с важни събития от 

общински или национален характер и във връзка със значими юбилеи. 

 

IV. ЗНАЧКА НА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.47 Значката на Тервел е умалено копие на герба на Община Тервел. 

Чл.48 Значката на Тервел се връчва на следните лица: 

1. Кмет на общината, заместник-кметове; 

2. Председател на Общински съвет и общински съветници; 

3. Кметове на кметства и кметски наместници от Община Тервел; 

4. Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Тервел”; 

Чл.49 Връчването на значките става при подходящи поводи, тържествени 

заседания на Общински съвет, юбилейни годишнини и други. 

 

V. ГРАМОТА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

Чл.50 (1)Грамотата е официален документ, който се издава от Община 

Тервел и се връчва на български и чуждестранни граждани: 

1. Дейци на образованието, науката и културата, чиито постижения 

представляват принос в развитието на общината; 

2. Автори на литературни, художествени, музикални и други творби, 

посветени на Община Тервел, както и с определен принос в развитието и 

обогатяването културата на общината; 

3. Спортисти и спортни деятели с високи постижения за прославата на 

Община Тервел; 



4. За проявен героизъм и себеотрицание за спасяването на човешки 

живот и предотвратяване на  престъпления и др.; 

5. Ученици и студенти, спечелили призови места на национални и 

международни конкурси, състезания и олимпиади; 

6. Дарители; 

7. При други подходящи поводи. 

Чл.51 (1)В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения, поводът и 

заслугите за нейното присъждане. 

           (2)Удостояването с грамота се извършва със заповед на кмета на 

общината. 

           (3)Връчването на грамотите става при подходящи поводи, 

тържествени заседания на Общински съвет, чествания, юбилейни 

годишнини и други. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата Наредба е изготвена на основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 и 22 от ЗМСМА. 

§ 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско 

законодателство. 

§ 3. Изменения и допълнения в Наредбата могат да се правят с решение на 

Общински съвет. 

§ 4. За неуредени с настоящата Наредба въпроси, Общинският съвет 

приема отделни решения. 

§  5. Настоящата Наредба отменя Статут на символи на община Тервел, 

почетни звания и награди, приет с Решение №5-75/29.08.2001г., изм. и доп. 

с Решение №8-103/31.07.2003г.; Решение №8-113/30.07.2004г.; Решение 

№1-1/31.01.2005г.; Решение  №3-47/30.03.2006г. 

§ 6. Наредбата е приета  на заседание на Общински съвет Тервел с 

Решение №          от                    . 

 

 


