
Н А Р Е Д Б А  

 

З А  С И М В О Л И К А Т А  И  О Т Л И Ч И Я Т А  Н А  О Б Щ И Н А  

Б О Т Е В Г Р А Д  

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тази Наредба урежда: 

1. вида и съдържанието на символите и отличията на Община Ботевград;  

2. условията и  критериите за присъждането/отнемането на отличията, както 

протокола по връчването и начина на използването им. 

 

Чл. 2. При определяне вида и символиката на знаците са взети предвид 

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

място, което заема общината ни в страната.  

 

Чл. 3. Символите по тази Наредба, са: 

1. Знаме на Община Ботевград; 

2. Герб на Община Ботевград/Герб на кметство; 

3. Символичен ключ на град Ботевград; 

4.  Празник на Ботевград; 

5.  Химн на Ботевград; 

6.  Кметска огърлица на Община Ботевград; 

7. Значка на Кмет и Кметски наместник. 

 

Чл. 4. Отличията по тази Наредба са: 

1. Почетен гражданин на Ботевград; 

2. Заслужил гражданин на Ботевград; 

3. Позлатен почетен знак; 

4. Посребрен почетен знак; 

5. Почетна грамота; 

6. Почетен медал; 

7. Почетен плакет. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ  

 

РАЗДЕЛ I  

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

            Чл. 5. Знамето е символ с първостепенно значение и изразява самоуправлението 

на Община Ботевград и нейната историческа значимост.     

 

            Чл. 6. Знамето се изработва от зелен плат  с правоъгълна форма, като в центъра 

му е разположено цветно изображение на герба на Ботевград. 

 

            Чл. 7. Знамето е прикрепено към дръжка, изработена от твърда дървесина.  



 

            Чл. 8. Знамето на Община Ботевград може да се изработва в различни размери, в 

зависимост от мястото на поставяне.  

 

           Чл. 9. Знамето на Община Ботевград се поставя:  

1. в заседателните зали на Общинския съвет и Общинската администрация; 

2. в кабинета на Председателя на Общинския съвет; 

3. в кабинета на Кмета на Община Ботевград. 

            

Чл. 10. Участието на знамето в чествания, тържества и други се осъществява в 

следните случаи: 

1. Национален и официални празници на Република България; 

2. Празникът на град Ботевград;   

3. Тържествени ритуали или заседания на Общинския съвет; 

4. Чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на 

Община Ботевград.  

 

Чл. 11. Знамето на Община Ботевград може да бъде издигано на определени места 

на територията на града и общината и е обект на ритуал, съобразен с изискванията на 

официалния протокол на Република България, както следва: 

1. При вариант - знаме на Република България, знаме на Европейския съюз и знаме 

на Общината - в средата се поставя националното знаме, вдясно - знамето на Общината, 

вляво - на Европейския съюз, гледано срещу тях;     

2. При издигане на Общинското знаме, заедно със знамето на побратимен град от 

друга държава, почетно място се дава на Общинското знаме, което се поставя от лявата 

страна, гледано срещу тях; 

3. При посещение на официална делегация на чуждестранна държава в община 

Ботевград, почетно място се дава на Българското знаме, което се поставя от лявата 

страна, гледано срещу тях.  

 

          Чл. 12. (1) Знамето на община Ботевград не може да се дарява. 

(2) В особени случаи, със заповед на Кмета на общината, то може да се предостави 

за издигане на други места, но подлежи на връщане след приключване на проявата.  

 

Чл. 13. Недопустимо е използването на тиражирани варианти на Знамето за 

политически, религиозни, етнически и шовинистични послания.  

 

           Чл. 14. Забранява се използването на знамето или елементи от него във всички 

случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и 

юридически лица.               

 

РАЗДЕЛ II 

ГЕРБ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. ГЕРБ НА КМЕТСТВО. 

 

          Чл. 15. Гербът на Община Ботевград има формата на щит, в който върху зелено - 

син фон стилизирано са представени образите на Часовниковата кула и Стара планина, а 

над щита на жълт фон с черни букви е изписано името Ботевград.  

 

Чл. 16. Гербът присъства като елемент от знамето на община Ботевград. 

 



Чл. 17. Гербът има следните форми: 

1. Пластична; 

2. Графична - черно-бяла; 

3. Графична - цветна. 

 

          Чл. 18. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се 

отпечатва на хартия, да се увеличава или умалява при спазване на съотношенията 

между отделните елементи в него, след писмено разрешение на Кмета на общината. 

 

Чл. 19. Копие на герба на община Ботевград задължително се поставя в 

кабинета на Председателя на Общинския съвет, заседателната зала, в която се 

провеждат заседанията на ОбС, в кабинета на Кмета, приемната на Кмета и на 

фасадата на общината. 

 

 Чл. 20. (1) С решение на Общински съвет – Ботевград може да бъде приет герб 

на кметство, по предложение на кмета на съответното кметство. 

(2) Копие на герба на кметството задължително се поставя в кабинета на Кмета 

и на фасадата на кметството. 

(3) За неуредените въпроси се прилагат по аналогия разпоредбите на чл. 17 и 

чл. 18 от Наредбата. 

 

РАЗДЕЛ III 

СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА БОТЕВГРАД 

 

Чл. 21. Символичният ключ на град Ботевград представлява художествено 

изработен ключ от месинг, в центъра на който е поставен гербът на Ботевград. 

 

Чл. 22. Символичният ключ на град Ботевград се връчва на Кмета на общината 

при встъпването му в длъжност след полагане на клетва пред Общинския съвет. Той е 

преходен и се предава от предишния на всеки следващ кмет. 

 

Чл. 23. (1) Копия от символичния ключ, след решение на Общинския съвет, 

се връчват от Кмета на общината на държавни ръководители, кметове на 

побратимени градове и други официални представители на чужди държави за 

изключителните им заслуги към България и Ботевград, в знак на гостоприемство, 

добра воля и желание за сътрудничество. 

(2) Копия от символичния ключ се връчват от Кмета на общината на 

Президента, Председателя на Народното събрание и Министър-председателя при 

първото им посещение в града. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРАЗНИК НА БОТЕВГРАД 

 

Чл. 24. Празникът на Ботевград е на 29 ноември – денят на Освобождението 

на град Орхание, днешен Ботевград, от османска власт през 1877г. Денят е обявен за 

официален празник на Ботевград с Решение №250 от 15.11.2012г. на Общински съвет 

- Ботевград. 

 

РАЗДЕЛ V 

ХИМН НА БОТЕВГРАД 



 

Чл. 25. Химнът на Ботевград е песента „Сине мой“ по текст на ботевградския 

поет Стамен Панчев и музика на капелмайстор Тодор Наумов.  

 

РАЗДЕЛ VI 

КМЕТСКА ОГЪРЛИЦА 

 

Чл. 26. Кметската огърлица е символ на местната изпълнителна власт, символ за 

нейната отговорност и приемственост. 

 

Чл. 27.  Централен елемент в кметската огърлица е гербът на община Ботевград. 

 

Чл. 28. (1) Кметската огърлица се предава от един кмет на друг при встъпване в 

длъжност на новоизбрания кмет. 

           (2) Церемониалното предаване се извършва на първото тържествено заседание на 

новоизбрания Общински съвет след полагането на клетвата. Кметската огърлица може 

да бъде предадена на новоизбрания кмет и от областния управител на Софийска област 

или негов упълномощен представител, пред когото се осъществява полагането на 

клетвата. 

 

Чл. 29. Кметската огърлица се носи от Кмета на общината при тържествени 

случаи, както и при всички тържествени заседания на Общинския съвет. 

 

РАЗДЕЛ VII 

ЗНАЧКА НА КМЕТ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИК 

 

Чл. 30. (1) Значката на Кмет и значката на Кметски наместник е едностранна, от 

пластична основа, в средата на която е изобразен гербът на Ботевград с надпис 

околовръст „Кмет на община Ботевград“, „Кмет на кметство” и „Кметски наместник“;  

(2) Значката на Кмет се връчва на новоизбрания Кмет на общината от  

Председателя на Общинския съвет на първата или следващата работна сесия на 

Общинския съвет. 

(3) Значката на Кмет на кметство от общината и значката на Кметски наместник 

се връчва на новоизбраните кметове на кметства и назначени Кметски наместници от 

Кмета на общината при подходяща тържествена обстановка. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОТЛИЧИЯ 

 

РАЗДЕЛ I 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БОТЕВГРАД 

 

Чл. 31. Отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ се присъжда: 

            1. На български граждани за дългогодишни, последователни и особено 

резултатни усилия, допринесли за развитието и за издигането авторитета на Ботевград 

и общината в национален и международен план и получили гражданска признателност. 

            2. На чуждестранни граждани за изключителни заслуги към развитието на 

Ботевград и общината. 

 



Чл. 32. Удостояването с отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ става с 

решение на Общински съвет - Ботевград, прието с поименно гласуване и 

квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. 

 

Чл. 33. Предложение до Общинския съвет за удостояване с отличието „Почетен 

гражданин на Ботевград“  могат да правят: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Кметът на Общината; 

3. Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и 

взаимодействието му с Общинската администрация; 

4. Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 500 

граждани с 

постоянен адрес на територията на община Ботевград. 

 

Чл. 34. Предложението по чл. 33 се придружава от подробни мотиви  и кратка 

биографична справка на предлаганото за награждаване лице.    

  

Чл. 35. Отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ се връчва по време на 

тържествена церемония на Празника на Ботевград - 29 ноември или на друго подходящо 

събитие, свързано с дейността и заслугите на удостоеното лице. 

 

Чл. 36. Общинският съвет отнема отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ 

на лица: 
1. осъдени за престъпления с влязла в сила присъда; 

2. които с постъпките си уронват престижа и петнят името на града, на 

общината и страната; 

3. които, вече удостоени, са подали писмена молба за отказ от отличието .   

 

     Чл. 37. Предложение до Общинския съвет за отнемане на отличието „Почетен 

гражданин на Ботевград“ могат да правят: 

           1. Председателят на Общинския съвет; 

 2. Кметът на Общината; 

 3. Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и 

взаимодействието му с Общинската администрация; 

 4. Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 500 

граждани с 

постоянен адрес на територията на община Ботевград.  

 

Чл. 38. Решението на Общинския съвет за отнемане на отличието „Почетен 

гражданин на Ботевград“ се приема с поименно гласуване и квалифицирано 

мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. 

 
 Чл. 39. В срок до един месец от влизане в сила на решението на Общинския 

съвет, лицето, на което е отнето отличието „Почетен гражданин на Ботевград“, се 

задължава да върне позлатения почетен знак в Общинска администрация - Ботевград.  

 



РАЗДЕЛ II 

ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА БОТЕВГРАД 

 

Чл. 40. Отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ се присъжда: 

            1.    на личности с произход от Ботевград и общината или живели и работили в 

Ботевград и общината за: 

 - научно-технически постижения, имащи особено голямо значение за развитието на 

местното и национално стопанство; 

 - създаването на творби, обогатили местната  и националната културна 

съкровищница; 

 - спортна и тренъорска дейност, довели до високи постижения на местно, 

национално, европейско и световно равнище; 

 -  многогодишна лекторска, учителска, културна, юридическа, политическа, 

обществена и друга дейност, получила местно, национално и международно признание. 

 2. на български и чуждестранни граждани  с особени заслуги към Ботевград и 

общината: 

 - във всички области на обществена, стопанска, спортна и духовна дейност; 

 - проявен героизъм и саможертвеност при природни бедствия и аварии; 

 - популяризиране и издигане авторитета на Ботевград и общината зад граница. 

 

Чл. 41. Удостояването с отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ става с 

решение на Общински съвет - Ботевград, прието с поименно гласуване и 

мнозинство  2/3 от общия брой на съветниците. 

 

Чл. 42. Предложение до Общинския съвет за удостояване с отличието 

„Заслужил гражданин на Ботевград“  могат да правят: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Кметът на Общината; 

3. Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и 

взаимодействието му с Общинската администрация; 

4. Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 300 

граждани с постоянен адрес на територията на община Ботевград.  

 

Чл. 43. Предложението по чл. 42 се придружава от подробни мотиви  и кратка 

биографична справка на предлаганото за награждаване лице.    

  

Чл. 44. Отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ се връчва по време на 

тържествена церемония на Празника на Ботевград - 29 ноември или на друго подходящо 

събитие, свързано с дейността и заслугите на удостоеното лице. 

 

Чл. 45. Общинският съвет отнема отличието „Заслужил гражданин на 

Ботевград“ на лица: 

1. осъдени за престъпления с влязла в сила присъда; 

2. които с постъпките си уронват престижа и петнят името на града, на 

общината и страната; 

3. които, вече удостоени, са подали писмена молба за отказ от отличието.   

 



     Чл. 46. Предложение до Общинския съвет за отнемане на отличието „Заслужил 

гражданин на Ботевград“ могат да правят: 

           1. Председателят на Общинския съвет; 

 2. Кметът на Общината; 

 3. Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и 

взаимодействието му с Общинската администрация; 

 4. Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 300 

граждани с 

постоянен адрес на територията на община Ботевград.  

 

Чл. 47. Решението на Общинския съвет за отнемане на отличието „Заслужил 

гражданин на Ботевград“ се  приема с поименно гласуване и мнозинство 2/3 от 

общия брой на съветниците. 

 

Чл. 48. В срок до един месец от влизане в сила на решението на Общинския 

съвет, лицето, на което е отнето отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“, се 

задължава да върне посребрения почетен знак в Общинска администрация - Ботевград.  

 

РАЗДЕЛ III 

ПОЗЛАТЕН И ПОСРЕБРЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК  

 

     Чл. 49. (1) Позлатеният почетен знак е изработен от позлатена пластична 

основа, върху която е поставено цветно емайлирано изображение на герба на 

община Ботевград, обрамчено от лаврови клони.  

(2) Позлатеният почетен знак се присъжда от Общинския съвет и се връчва от 

Председателя му на удостоените със званието „Почетен гражданин на Ботевград“ при 

подходяща тържествена обстановка. 

 

Чл. 50. (1) Посребреният почетен знак е изработен от посребрена пластична 

основа, върху която е поставено цветно емайлирано изображение на герба на 

община Ботевград, обрамчено от лаврови клони.  

(2) Посребреният почетен знак се присъжда от Общинския съвет и се връчва от 

Председателя му на удостоените със званието „Заслужил гражданин на Ботевград“ при 

подходяща тържествена обстановка. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПОЧЕТНА ГРАМОТА  

 

Чл. 51. (1) Почетната грамота представлява луксозен лист в правоъгълна форма 

с цветно изображение на герба на Община Ботевград. В нея се вписва името на 

отличения, номера и датата на решението на Общинския съвет, както и мотивите за 

присъждане. 

(2) Почетната грамота се присъжда с решение на Общински съвет - Ботевград на 

български и чуждестранни граждани за значими заслуги към Ботевград и България във 

всички области на обществения живот.  

(3) Предложения за удостояване с отличието „Почетна грамота“ могат да 

правят: 

1. Председателят на Общинския съвет; 



2. Кметът на Общината; 

3. Кметовете на кметства и кметски наместници; 

4. Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с Общинската администрация. 

(4) Почетната грамота се връчва от Председателя на Общинския съвет при 

подходяща тържествена обстановка. 

 

РАЗДЕЛ V 

ПОЧЕТЕН МЕДАЛ 

 

Чл. 52. (1)  Почетният медал представлява пластична бронзова основа, в центъра 

на която е разположено графично изображение на Христо Ботев с надпис „Почетен 

медал“ и „Община Ботевград“.  

 (2) Почетният медал се присъжда със заповед на Кмета на Община Ботевград и 

с него се удостояват обществени организации, културни институти, юридически лица, 

както и отделни граждани за техни значими заслуги към община Ботевград.  

(3) Предложения до Кмета на община Ботевград за удостояване с отличието 

„Почетен медал“ могат да правят и: 

1. Председателят на Общинския съвет; 

2. Кметовете на кметства и Кметските наместници; 

3. Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен 

от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

4. Граждани. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ 

 

Чл. 53. (1)  Почетният плакет има кръгла форма и представлява пластична 

бронзова основа, в центъра на която е изобразена Часовниковата кула, а околовръст има 

надпис: „Ботевград. Почетен плакет.“  

 (2) Почетният плакет се връчва от Кмета на Община Ботевград на обществени 

организации, културни институти, юридически лица, както и отделни граждани по 

повод техни бележити годишнини. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КНИГА НА ОТЛИЧИЯТА 

 

Чл. 54. В Книгата на отличията на Община Ботевград се отразява хронологията 

на съществените и значимите приноси на български и чуждестранни граждани в 

цялостното развитие на град Ботевград и общината. 

 

Чл. 55. (1) Книгата на отличията на Община Ботевград се изработва в еднакви 

по формат томове, всеки от които съдържа по 200 (двеста) номерирани листа. На 

първата корица се изобразява герба на община Ботевград с надпис: „Книга на 

отличията“. 

(2) В том I се вписват отличията „Почетен гражданин на Ботевград“ и „Заслужил 

гражданин на Ботевград“. 



(3) В том II се вписват отличията „Почетна грамота“ и „Почетен медал“. 

 

Чл. 56. При вписването в Книгата на отличията се посочват трите имена на 

отличения, мотивите и заслугите за удостояване с отличието, номер на решение на 

Общинския съвет или заповедта на Кмета на Община Ботевград, с която са присъдени 

отличията. 

 

Чл. 57. Книгата на отличията се съхранява и води от упълномощено от Кмета на 

община Ботевград лице. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

             §1. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

 

 §2. Тази Наредба отменя действащата Наредба за символите, почетните 

знаци и звания, приета с Решение №106/06.06.2000 г. на Общински съвет -

Ботевград и изменяна и допълвана с Решения №211/15.11.2000 г., №42/07.03.2001 

г., №174/25.07.2002 г. и №385/29.12.2005 г.  

 

§3. Отличията „Почетен гражданин на Ботевград“, „Заслужил гражданин на 

Ботевград“ и „Почетен медал“ могат да се присъждат и посмъртно. 

 

§4. Удостояването с отличията по реда на Глава втора се оповестява по 

подходящ начин пред населението на община Ботевград. 

 

§5. При определени поводи Община Ботевград може да учредява допълнителни 

отличия. 

 

§6. За неуредени с настоящата Наредба въпроси, Общински съвет-Ботевград 

приема отделни решения. 

 
§7. (1) Настоящата Наредба е приета с Решение № 201/24.09.2020 година на 

Общински съвет - Ботевград. 

(2) Настоящата Наредба влиза в сила от деня на приемане на Решението по ал. 

1. 

(3) Настоящата наредба се довежда до знанието на населението, чрез 

публикуване в сайта на Община Ботевград. 

 


