
          проект 

НАРЕДБА 

 ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с: 

1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на община 

Костенец 

2. Вида, съдържанието и начина на използване на знаците и отличията на 

общината; 

3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията. 

  

Чл. 2. (1) Символите, почетните знаци, отличията, почетните звания, които са обект на 

наредбата са във взаимна обвързаност. 

(2) СИМВОЛИТЕ на община Костенец са: 

1. Герб  

2. Печат 

3. Почетна книга 

4. Ключ на град Костенец 

(3) ЗВАНИЕ „Почетен гражданин на Костенец”  

(4) Почетните ЗНАЦИ  на община Костенец са: 

1. Официален печат на община Костенец 

2. Почетна книга на община Костенец 

3. Почетен знак „За граждански принос”  и грамота 

4.  Почетен знак на община Костенец  

 (5) ОТЛИЧИЯТА на община Костенец  са: 

1.  Грамота за заслуги към община Костенец 

2. Ежегодни отличия на община Костенец за постижения  в областта на 

образованието, културата, спорта; 

(6) НАГРАДИТЕ на община Костенец са: 

1. Награда на община Костенец  в системата на предучилищното и училищното 

образование „Учител на годината”; 

2. Награда „24 МАЙ“; 

3. Награда „Спортист на годината“ и „Треньор на годината“ 

Чл.3. Удостояването на гражданите по чл.2, ал.3 става с решение на общински съвет, 

прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;   

Чл. 4. Знамето на общината, гербът на община Костенец, Почетната книга на общината 

и официалния печат на общината са уникални  се изработват в единични екземпляри. 

  

Глава втора 

Раздел първи 

СИМВОЛИКА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

ГЕРБ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

Чл.5. Гербът на община Костенец е символ, израз на местното самоуправление и 

местната администрация. Той изразява нейната идентичност, връзката на традиции, 

минало и настояще. 

Чл.6. Гербът на Костенец изобразява два жълти лъва един срещу друг и жълта 

кибритена клечка между тях на оранжев фон, а под тях крепостна стена, бели 

планински върхове и зелени минерални извори. 



Чл.7.(1) Гербът на Костенец в графичен вариант – цветно изображение се поставя 

задължително в: 

т.1. кабинет на Кмета на Общината; 

т.2. кабинет на Председателя на Общински съвет – Костенец; 

т.3. кабинети на Заместник-кметовете, Секретаря на Общината, Кметовете на 

кметства и кметски наместници, Заседателната зала на Общински съвет - Костенец, 

където се провеждат заседанията на  общинския съвет, на входа на административната 

сграда на Общината, в Ритуалната зала на общината и други места по решение на 

Кмета на Общината или на общински съвет; 

 т.4.покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, 

организирани от  община Костенец и Общински съвет – Костенец; 

т.5.официални документи, които се подписват от председателя на общински 

съвет и кмета на общината; 

т.6.удостоверения за отличията на общината; 

т.7.бланки - изходяща кореспонденция на общината;бланки – заявления за 

административни услуги 

т.8 използвани по дългосрочни договори за обезпечаване на общински функции 

- до прекратяване на съответния договор; 

           (2)Гербът на Костенец в графичен вариант - черно-бяло изображение се поставя 

задължително на бланки на общината и общински съвет за изходяща кореспонденция; 

Чл.8.(1) Гербът на Костенец може да се връчва в  следните форми: 

т.1. почетен 

т.2. значка 

т.3. плакет 

Чл.9. Гербът, под формата на „Почетен знак” се връчва на удостоените с отличието 

„Почетен гражданин” на град Костенец и община Костенец. 

Чл.10.(1) Гербът, под формата на „Значка” и „Плакет” се връчва от кмета на община 

Костенец с негова заповед „За принос в развитието на град Костенец” и „За принос в 

развитието на община Костенец”; 

 (2) На удостоения със „Значка” се връчва удостоверение от кмета на община 

Костенец, което съдържа: номер по ред, номер на заповедта на кмета на общината във 

връзка с номера, под който е записано името на удостоения в „Почетната книга”; 

            (3) „Значка” се връчва на общинските съветници, избрани и положили клетва 

пред Общински съвет – Костенец; на гости на общината, при посещения 

Чл. 11. (1) Използването на тиражирани варианти на герба на Костенец по начин, който 

уронва престижа на града, съдържа неморални елементи и др., се санкционира съгласно 

действащото българско законодателство. 

(2) Забранява се използването на герба и тиражирани негови варианти за 

политически, религиозни и антибългарски послания. 

(3) Забранява се използването на герба във всички случаи на търговска реклама, 

запазени марки и други дейности на физически и юридически лица. 

 Чл.12. (1) Със заповед на кмета на община Костенец гербът може да се възпроизвежда 

в различни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при 

спазване на съотношенията между отделните елементи в него; 

 (2) Гербът на Костенец  се поставя на входно-изходните пътни артерии. 

 

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

Чл.13. Печатът на община Костенец  има кръгла форма. В централната му част в по – 

малък кръг е изписано „КМЕТ”, а около него  „ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ”. 

Чл.14 . Печатът на община Костенец се съхранява от Кмета. Пазител на Печата на 

Община Костенец е Кметът на Общината  или изрично упълномощено от него лице. 

Чл.15. (1) Официалният печат на община Костенец се полага след подписа на Кмета на 

общината  върху оригинала на: 



1.  споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно 

и представително значение за община Костенец; 

2. представителни документи за отношенията на община Костенец с други 

държави и побратимени градове; 

3. удостоверения и препис-извлечения за удостояване със званието "Почетен 

гражданин "; 

4. удостоверения за удостояване с Почетен знак на община Костенец 

5. грамоти за заслуги и крупни дарения към община Костенец; 

6. удостоверения за вписване в Почетната книга на община Костенец; 

7. декларации от името на община Костенец; 

8. други документи с представителен за община Костенец характер или 

изискуеми по закон. 

(2) Официалният печат на община Костенец не се поставя върху документи от 

административно-правен и частноправен характер. Върху такива документи се поставя 

обикновен печат. 

Чл.16. Печатът  на Общински съвет – Костенец има кръгла форма. В средата има по – 

малък кръг, в който е изписано: „ПРЕДСЕДАТЕЛ”, а около него в по – голям кръг е 

изписано: „ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ”. 
 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

Чл.17. (1) Върху корицата на Почетната книга е изобразен герба на Костенец. В нея 

видни гости на Костенец вписват своите послания.  

  (2) Почетната книга се съхранява от кмета на Община Костенец или 

упълномощено от него лице, а съдържанието и се публикува в интернет страницата на 

община Костенец 

Чл.18. Почетната книга има две форми: 

1. Книга за Удостоените със званието "Почетен гражданин на Костенец”; 

2. Книга за отличията и наградите; 

Чл. 19. (1) Вписването в Почетната книга става при подходящи поводи, тържествени 

събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, 

чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др. 

(2) На удостоените с вписване в Почетната книга се връчва удостоверение по 

специално изготвен образец, подписано от кмета на община Костенец и Председателя 

на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на Община Костенец; 

(3) Обявяването на решението за удостояване с вписване в Почетната книга се 

извършва от председателя на Общински съвет. 

Чл.20. Право на вписване в „Книгата на Почетните граждани” имат: 

 (1) Удостоените със званието „Почетен гражданин на Костенец”; 

 (2)  Носителите на наградите на община Костенец; 

 (3) Носителите на наградата – почетен знак „За граждански принос”; 

 (4) Изявени личности с принос в развитието на община Костенец от страната и 

чужбина; 

 (5)  в „Книгата на Почетните граждани” се вписват трите имена на удостоения, 

номера на решението на Общински съвет – Костенец; номера на заповедта на кмета на 

община Костенец; поводът, мотивите и основанията за удостояване; 

 

КЛЮЧ НА ГРАД КОСТЕНЕЦ 

 

Чл.21. Символ на изпълнителната власт в Общината е Ключът на град Костенец. 

Чл.22. Ключът на град Костенец е изработен от бронз. Горният край на ключа 

представлява  герба на град Костенец и общината. 

Чл.23. (1)  Ключът на град Костенец се връчва на Кмета на Общината при встъпването 

му в длъжност и след полагане на клетва пред Общински съвет – Костенец. 

            (2) Ключът се съхранява в кабинета на Кмета или упълномощено от него лице. 



 

 

Раздел втори 

ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КОСТЕНЕЦ” 

  

Чл. 24. Званието "Почетен гражданин на Костенец" се присъжда на български и 

чуждестранни граждани за: 

1. изключителен принос и заслуги за развитието на община Костенец; 

2. изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, 

стопанския, социалния, културния и спортен живот; носители на високи държавни и 

международни отличия; 

3. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град  Костенец 

и община Костенец; 

4.дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със 

социалното подпомагане и развитието на гражданското общество; 

5. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; 

6. проявен изключителен героизъм в екстремни и/или аварийни ситуации. 

Чл. 25. (1) Писмено предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на 

Костенец" могат да правят: 

1. кметът на община Костенец; 

2. председателят на Общински съвет; 

3. ръководителите на групи общински съветници; 

4. Председателите на постоянни комисии към Общински съвет – Костенец и 

общински съветници; 

5. обществени и професионални организации и творчески формирования; 

6. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, 

формирани чрез съответна подписка. 

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

трябва да бъдат придружени от: 

1. подробни мотиви; 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към община  Костенец 

прилагат се и копия от документи; 

3. биография на предлагания кандидат; 

4. писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите 

наследници.  

Чл. 26. (1) Докладът до Общински съвет за вземане на решение (за броя и имената на 

почетните граждани) по предложенията за удостояване със званието "Почетен 

гражданин на Костенец" се подготвя от комисия в състав:  Кмет на община Костенец, 

Председател на Общински съвет, секретар на община Костенец, трима общински 

съветници и трима представители на граждански организации или държавни културни 

 институции, избрани от Общински съвет за срока на мандата. Общинският съвет 

определя правила за работа и механизъм по подбора и избора на комисията за срока на 

мандата; 

(2)  Общински съвет взема решение по направените предложения с тайно 

гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. 

(3) Ако предложеният за удостояване със званието "Почетен гражданин на 

Костенец" не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се 

поднови след 2 години. 

Чл. 27. След вземане на решението, на удостоения се изпращат копие от решението на 

Общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала 

за удостояване със званието. 

Чл. 28. (1) Удостояване със званието "Почетен гражданин на Костенец" се извършва на 

официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет 

по време на Празник на Костенец или друг ден, определен с решение на Общински 

съвет; 



(2) При невъзможност на удостояваното със званието лице, да присъства на 

тържественото заседание на Общински съвет,  удостояването може да бъде направено 

на всяко редовно заседание на Общинския съвет; 

(3) В случай, че удостояваното лице не може да присъства на която и да е от 

сесиите по ал. 1 и ал. 2, по решение  на Общински съвет, удостояването може да бъде 

направено на официална церемония в подходящ и за двете страни ден, в присъствието 

на Кмета на община Костенец, Председателят на Общински съвет, председателя на 

Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности, вероизповедания, 

спорт, туризъм ” ; 

Чл. 29. (1) На удостоените със званието "Почетен гражданин на Костенец" се връчва 

Почетен знак и  удостоверение по специално изготвен образец, подписано от Кмета на 

община Костенец  и Председателя на Общински съвет, подпечатано с официалния 

печат на община Костенец; 

(2) Почетният знак и документът за званието "Почетен гражданин на Костенец" 

се връчват от Председателя на Общински съвет; 

(3) В Почетната книга да се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на 

раждане, адрес, номер и дата на решението на Общински съвет,  датата на връчване на 

званието, както и мотивите за удостояването със званието „Почетен гражданин на 

Костенец”; 

(4) Почетните знаци се регистрират и се съхраняват от председателя на 

Общински съвет; 

Чл. 30. (1) Общински съвет със свое решение може да отнеме званието "Почетен 

гражданин на Костенец" на лица, които: 

1. след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер и имат влязла в сила присъда; 

2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на община Костенец 

и на Република България; 

3. писмено са заявили това свое желание. 

(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински съвет - Костенец с 

тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински 

съветници; 

(3) Лишените от званието "Почетен гражданин на Костенец" са длъжни да върнат 

Почетния знак и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския 

съвет за лишаване от звание. 

Чл. 31. При загубване или унищожаване на удостоверението за присъждане на звание 

"Почетен гражданин на Костенец" по независещи от притежателя причини, се издава 

ново, след подадена писмена молба до Общински съвет. 

Чл. 32. (1) Носителите на званието "Почетен гражданин на Костенец" имат право да 

бъдат включвани в състава на представителни делегации на Общината в страната и 

чужбина за сметка на общинския бюджет; 

              (2) Община Костенец поддържа връзка с почетните граждани. Кани ги на 

тържества, отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, 

организира с тях срещи. 

Чл. 33. Званието "Почетен гражданин на Костенец" може да се присъжда и посмъртно, 

при проявен изключителен героизъм и саможертва или за изключителни заслуги 

(високи постижения), само в рамките на 12 месеца от трагичното събитие на 

предложената кандидатура. 

 

 Раздел трети 

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

Почетен знак на община Костенец „За граждански принос”  

Чл. 34.(1) Почетният знак се присъжда на български и чуждестранни граждани, 

включително и на общински служители и общински съветници, които имат значителен 

принос в развитието на града и заслуги към неговите граждани. 



(2) Почетният знак може да се връчва и като колективно отличие. 

Чл. 35. Мотивите за отличаване с Почетния знак на община Костенец „За граждански 

принос” са : 

т.1. значими постижения в областта на науката, образованието, изкуството, 

културата, здравеопазването, спорта и др; 

т.2. значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейности, свързани със 

социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в града; 

т.3. проявен героизъм; 

т.4. реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за 

устойчивото развитие на града; 

т.5.присъжда се за личен принос  и родолюбиви начинания на гражданите при 

ефективно решаване на проблеми от местно значение; 

т.6 принос, свързан с развитието и популяризирането на името на града и 

общината; 

т.7. значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото 

наследство в община Костенец; 

Чл. 36. (1) Писмено предложение за присъждане на Почетния знак на община Костенец 

„За граждански принос” могат да правят: 

1. кметът на община Костенец; 

2. председателят на Общински съвет; 

3. най-малко десет общински съветници; 

4. обществени и професионални организации и творчески формирования; 

5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 10 души, 

формирани чрез съответна подписка. 

(2) Предложенията по ал. 1 се отправят до Общински съвет и трябва да бъдат 

придружени от: 

1. подробни мотиви; 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Костенец 

(прилагат се и копия от документи); 

3. биография на предлагания кандидат; 

4. писмено съгласие на кандидата за удостояване с Почетния знак на община 

Костенец „За граждански принос”;. 

Чл. 37. (1) Докладът до Общински съвет за вземане на решение за присъждане на 

Почетния знак на общината „За граждански принос”се подготвя от комисията по избор 

на почетен гражданин по чл.31 в състав: Кмет на община Костенец, Председател на 

Общински съвет, секретар на община Костенец, трима общински съветници и трима 

общественици, избрани от Общински съвет. Общински съвет определя правила за 

работа и механизъм по подбора и избора на комисията за срока на мандата; 

(2) Докладът до Общински съвет за присъждане на Почетния знак на община Костенец 

”За граждански принос” , се изготвя от Председателя на Общински съвет – Костенец; 

(3) Общинският съвет взема решение по направените предложения с тайно гласуване с 

мнозинство повече от половината от присъстващите съветници; 

(4) Ако предложеният за награждаване с Почетния знак на община Костенец „За 

граждански принос” не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може 

да се поднови след 2 години; 

Чл.38. След вземане на решението за присъждане на Почетния знак на община 

Костенец „За граждански принос”, на удостоения се изпращат копие от решението на 

Общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала 

за връчване на Почетния знак „За граждански принос”; 

Чл. 39. (1). Връчване на Почетния знак на община Костенец „За граждански принос” се 

извършва от Председателя на Общински съвет на официална церемония, която се 

провежда на тържественото заседание на Общински съвет по време на Празника на 

Костенец или в друг ден, определен с решение на Общински съвет; 

(2) На наградените с Почетния знак на община Костенец „За граждански принос” се 

връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от Кмета на община 



Костенец и Председателя на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на 

общината; 

(3) В Почетната книга се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, 

адрес, номер и дата на решението на Общински съвет,  датата на връчване на Почетния 

знак, както и мотивите за присъждане на Почетен  знак на община Костенец; 

(4) Почетните знаци са номерирани и се съхраняват от председателя на Общински 

съвет; 

(5) Почетният знак на Община Костенец „За граждански принос” може да се присъжда 

и посмъртно. 

  

Раздел четвърти 

ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

ГРАМОТА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

  

Чл.40. (1) Грамотата за заслуги към община Костенец е официален документ, който се 

връчва на български и чуждестранни граждани: 

1. дейци на науката и образованието, чиито постижения представляват принос в 

развитието на община Костенец; 

2. автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени 

на Костенец  или дали своя принос за обогатяване културата; 

3. спортисти и спортни деятели с високи постижения за прославата на Костенец; 

4. проявили героизъм и гражданска доблест; 

5. ученици, спечелили призови места в национални, международни конкурси и 

олимпиади; 

6. дарители.  

(2) Грамотата представлява композиционно и цветово решение на знак на 

община Костенец и надпис "Грамота за заслуги към община Костенец". В нея се вписва 

името на отличения, номера и датата на връчването, както и мотивите за присъждане. 

Графичното и цветното изображение на грамотата се изработват от специалисти и се 

одобряват от Кмета на Община Костенец; 

Чл. 41. (1) Инициатива за връчване на Грамотата за заслуги към община Костенец 

имат: 

1. кмета на община Костенец 

2. общинските съветници 

3. неправителствени организации 

4. обществени институции 

5. директорите на културни институции 

6. директорите на училища 

(2) Удостояването с Грамотата за заслуги към община Костенец се извършва със 

заповед на кмета на община Костенец; 

(3) Грамотите се връчват при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени 

заседания на Общински съвет, юбилейни годишнини и чествания и др.;  

Чл. 42. За издадените грамоти се води отделен регистър по утвърден от кмета на 

община Костенец, образец. Регистърът се съхранява от Кмета на общината или от 

изрично упълномощено от него лице; 

 

III. Ден на Костенец  

Чл. 43. (1) Денят на Костенец  се отбелязва ежегодно последната събота на месец 

септември; 

(2) Промяна на денят се определя с местен референдум; 

Чл. 44. (1) Празникът за деня на Костенец се организира и провежда от Кмета на 

общината. 

(2) Програмата на празника се утвърждава от Кмета на общината. 

(3) Подготовката и провеждането на Празника на Костенец се финансират от: 



1. Бюджета на общината; 

   2. Спонсорство и реклама; 

   3. Други, разрешени от закона източници; 

Чл. 45. (1) В деня на Костенец  се провежда тържествено заседание на Общински съвет, 

на която се връчват отличията на Община Костенец; 

Чл. 46. Във връзка с деня на Костенец, както и във връзка с други празници и чествания 

на годишнини и събития, община Костенец връчва награди на български и 

чуждестранни граждани с принос и заслуги за развитието на община Костенец; 

 

НАГРАДА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ  „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

/може да се постави име на наградата / 

  

Чл. 47. Наградата  на община Костенец в сферата на предучилищното и училищното 

образование има за цел да  обогати системата за духовно стимулиране  на 

педагогическите специалисти, да  удостои с признание  и издигне престижа им, като  

популяризира сред обществеността техния професионализъм, граждански принос и 

значими постижения; 

Чл. 48. Наградата  на община Костенец в системата на предучилищното и училищно 

образование се присъжда всяка година в навечерието на 24 май – Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост; 

Чл. 49. Наградата  на община Костенец се присъжда на педагогически специалисти от 

детските градини и училищата; 

Чл. 50. Наградата  на община Костенец се присъжда по образователни степени и етапи 

и с нея се удостояват избраните за: „Учител на годината” 

1.в предучилищното възпитание 

2.в начален етап на образование 

3.в прогимназиален етап на образование 

4.в средна образователна степен /първи и втори гимназиален етап / 

Чл. 51. Наградата  на община Костенец се присъжда с решение на  Общински съвет – 

Костенец по мотивирано предложение на  Експертна комисия, назначена със Заповед 

на Кмета на община Костенец;  

Чл. 52. Наградата  на община Костенец се състои от:  

(1) Грамота, плакет и парична награда от …………..лв. за „Учител на годината”- 

номиниран в съответната образователна степен и етап; 

Чл.53. Организацията по връчването на Наградата  на община Костенец се осъществява 

от община Костенец; 

Чл. 54. Наградата на община Костенец се връчва от Кмета на община Костенец на 

тържествената церемония  по отбелязване Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост – 24 май. 

Чл. 55. Имената на наградените се вписват в Книга на удостоените с награди на 

община Костенец. 

Чл. 56. Номинациите са на базата на извършеното през предходния едногодишен 

период. Критерии за номиниране „Учител на годината”: 

1. Да са изявени професионалисти с доказан принос в своята дейност; 

2. Да бъдат носители и инициатори на педагогически иновации в 

предучилищното и училищно образование и прилагането на информационните и 

комуникационни технологии; 

3. Да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа 

дейност; 

4. Да са участвали в национални и/или международни проекти и научни 

изяви, квалификационни и информационни форуми и представяне на добри и 

иновативни практики; 

5. Да притежават висока култура на педагогическо общуване, имат 

авторитет между учениците, учителите и обществеността; 



6. Техни деца и  ученици да имат успешни изяви на регионално, 

национално или международно равнище през изминалия едногодишен период, 

аргументирани чрез различни информационни източници; 

7. Да работят целенасочено за своето самоусъвършенстване; 

Чл. 57. (1) Предложенията за Наградата  на Община Костенец могат да се изготвят от: 

1.Педагогически съвети 

2.Училищни настоятелства 

3.Обществени съвети 

3.Регионално управление на образованието – София регион; 

(2) Предложенията по ал. 1 на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование се представят със становище на обществения им съвет; 

Чл. 58. Горепосочените органи изготвят по едно предложение за Учител на годината от 

всяка образователна степен; 

Чл. 59. Необходими документи за участие в номинациите: 

1.писмени аргументирани предложения за награждаване; 

2.документи, доказващи дейността на номинираните / награди, 

грамоти,отличия, препоръки, анкети, независими оценки и др. /; 

Чл. 60. Предложените за номиниране педагогически специалист  да не са награждавани 

през предходните три години с наградата  на община Костенец„Учител на годината” ; 

Чл. 61. Документите се депозират писмено до Общински съвет - Костенец в срок до 30 

април / в случай, че 30 април е почивен ден, документите се депозират до първия 

следващ работен ден /; 

Чл.62. В срок до 15 април  Постоянната комисия „Образование, култура, младежка 

политика, вероизпведания, спорт и туризъм” към Общински съвет - Костенец изготвя 

предложение за експертна комисия, която прави селекция на номинациите / в случай, 

че 15 април е почивен ден, предложението се изготвя до първия следващ работен ден/; 

Чл. 63. Експертната комисия се състои от петима членове, предложени от: 

1. ПК  по Образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм 

– трима 

2. Двама представители на Общинска администрация – Костенец; 

3. Председателят на ПК Образование, наука и култура е председател на експертната 

комисия. 

Чл. 64. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета на 

община Костенец до 1 май. 

Чл. 65. В срок до 15 май експертната комисия изготвя и депозира свое предложение до 

Общински съвет - Костенец което включва номинации  за „Учител на годината” за 

всяка образователна степен и етап; 

 /в случай, че 15 май е почивен ден, предложението се депозира до първия следващ 

работен ден/. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство . 

Чл. 66. Председателят на ПК по Образование, култура, младежки дейности, 

вероизповедания, спорт и туризъм” внася предложение за решение на заседание на 

Общински съвет – Костенец преди 24 май. 

 

НАГРАДА „24 МАЙ“ 
 

Чл. 67. Награда „24 май“ за завършен гимназиален етап се присъжда с цел 

стимулирането и подпомагането на ученици от последния клас на средните училища; 

Чл. 68. Наградата се присъжда ежегодно по повод 24 май – Деня на славянската 

писменост и култура; 

Чл. 69. Наградата е парична, в размер на ………………….. 

Чл. 70 Средствата се осигуряват от бюджета на Община Костенец. 

Чл. 71. Общински съвет – Костенец взема решение за присъждането на наградата на 

редовна сесия, непосредствено преди 24 май. 

Чл. 72. Наградата се връчва от Кмета на община Костенец на тържествена церемония 

по повод 24 май. 



Чл. 73. На тържествената церемония Председателят на Общинския съвет връчва 

диплом, в който е вписано решението за присъждане на наградата; 

 Чл. 74. Наградата се присъжда на ученик, завършващ средно образование /дневна 

форма/ в годината на връчване на наградата, от средните училища на територията на 

община Костенец, отговарящ на следните условия: 

1. с отличен годишен успех /6.00/ през годините на обучение в средното 

училище /9-11 клас и 1-ви учебен срок на 12-ти клас/; 

2. с отличия от изяви на международно, национално и/или общинско ниво, 

свързани с участия в олимпиади, състезания, конкурси и др.; 

3. индивидуален принос в разработването и участието в проекти и програми от 

международно и/ или национално ниво; 

4. без административни наказания за целия период на обучение. 

Чл. 75. Кандидатурите за образователната награда „24 май” на община Костенец се 

предлагат от Педагогическите съвети на средните училища на територията на 

Общината, като всяко училище номинира по един ученик. Кандидатурите се внасят в 

Общинска администрация не по-късно от 25 април; 

Чл. 76. Предложените кандидатури се разглеждат на заседание на петчленна  комисия, 

назначена от Кмета, в следния състав: 

Председател на комисията: заместник - кмет; 

Членове: двама представители на Общински съвет, определени с решение на 

Общинския съвет; представител на местна медия; представител на общинската 

администрация; 

Чл. 77. Имената на наградените и техните отличени постижения се вписват в Книга на 

удостоените с награди на община Костенец. 

 

НАГРАДА „КУЛТУРА“ 

 

Чл. 78. Наградата се присъжда ежегодно за високи творчески постижения и изяви с 

реален принос за културния живот и престиж на общината и дълготраен характер на 

костенските  творци или творчески колективи. Наградата има за цел да отличи най-

високите постижения в областта на изкуствата и културата и стимулира таланта и 

творчеството съобразно специфичната културна среда в община Костенец. 

Чл. 79. Наградата се присъжда за конкретен продукт на културата (произведение, 

явление, събитие), реализиран в периода от 1 май на предходната година до 1 май на 

настоящата година.  Наградата се присъжда в две категории: 

(1) за ярки постижения в областта на изкуствата и културата; 

(2) за най-успешен дебют или изява на млад творец (с творчески изяви до 5 

години). 

 Чл. 80. Наградата „Култура“ представлява за всяка от категориите: пластичен знак, 

почетен диплом и сума от  …………………….. 

 Чл. 81. За награда могат да бъдат предложени индивидуални творци и творчески 

колективи. 

 Чл. 82. За номиниране се представят следните документи: 

1. мотиви за номинацията в обем до две страници; 

2. документи, аргументиращи мотивите за номинацията; 

3. кратка творческа биография на номинирания. 

 Чл.83. Номинации могат да правят неправителствени организации, браншови 

организации, творчески сдружения и гилдии, граждански сдружения в областта на 

културата, културните и образователни институции в община Костенец. Всяка 

организация има право на по една номинация в отделните категории. 

Чл. 84. Номинации не могат да се правят от самите кандидати за наградата. 

Чл. 85. Наградата не се присъжда посмъртно. 

Чл. 86. Номинации се подават в писмен вид до Общински съвет – Костенец  в срок до 1 

май на текущата година. 



Чл. 87. В срок до 15 април Постоянната комисия  по образование, култура, младежки 

дейности, вероизповедания, спорт и туризъм изготвя предложение за експертна 

комисия, която прави селекция на номинациите. 

Чл. 88. Експертната комисия се състои от пет членове: 

Председател – председателят на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт и 

туризъм;Членове – 2 от ПК по образование, култура,младежки дейности, 

вероизповедания, спорт и туризъм ; зам.-кмет на община Костенец, представител на 

общинската администрация; 

 Чл. 89. Номинирано за наградата лице не може да участва в работата на експертната 

комисия; 

 Чл. 90. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета на 

община Костенец до 1 май; 

Чл. 91  Решенията на експертната комисия се вземат с явно гласуване и с обикновено 

мнозинство. Решенията на комисията са окончателни; 

Чл. 92. В срок до 15 май експертната комисия изготвя свое предложение за до три  

номинации във всяка от категориите, класирани от първо до трето място; 

Чл. 93. ПК по образование, култура,младежки дейности, вероизповедания, спорт и 

туризъм на свое заседание избира по една номинация от всяка категория; 

Чл. 94.  Председателят на ПК по образование, култура, младежки дейности,  

вероизповедания, спорт и туризъм  внася предложение за присъждане на наградата 

„Култура“ за решение на заседание на Общински съвет – Костенец  преди 24 май; 

Чл. 95 Наградата се връчва от Кмета на Общината на тържествена церемония в 

навечерието на 24 май – Ден на българската култура и просвета и славянската 

писменост ;    

 Чл. 96. Имената на наградените и техните отличени постижения се вписват в Книга на 

удостоените с награди на община Костенец. 

   

 

НАГРАДА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА“ и „ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА“ 
 

Чл. 97. Община Костенец ежегодно присъжда награда „Спортист на годината“ в 

категории мъже и жени, юноши и девойки и „Треньор на годината“; 

Чл. 98. Финансовите средства определени за награди на призовите места се гласуват 

ежегодно с приемане на годишния бюджет на Общината 

Чл. 99. На номинации подлежат всички спортисти, състезаващи се за спортни клубове 

от община Костенец, както и съответните треньори от спортни клубове от община 

Костенец; 

Чл. 100. Спортните клубове номинират в 3 категории: Спортист на годината (мъже и 

жени), Спортист на годината (юноши и девойки), Треньор на годината; 

Чл. 101. Изборът на изявените спортисти става с гласуване, съвместно между 

постоянната комисия, разглеждаща въпросите свързани със спорта към общински 

съвет; 

Чл. 102. Спортните клубове предлагат номинации за свои изявени през годината 

състезатели и треньори с информация за най-добри постижения или спечелени призови 

места от национални и международни първенства и турнири. 

1. всеки спортен клуб номинира в категории: мъже и жени, юноши и девойки, 

треньор на годината; 

2. няма ограничения за броя на номинации от спортен клуб; 

3. в категория “Треньор на годината” се посочват успехите и мотивите за 

съответната номинация; 

4. при доказването на невярна или некоректно подадена информация от страна 

на спортен клуб, номинациите отпадат; 

Чл. 103. В срок до 30 ноември всяка година предложенията с номинации се входират 

до Кмета на Община Костенец; 



Чл. 104. До 10 декември ежегодно се организират срещи за провеждане на гласуване за 

избор на “Спортист на годината” в категория мъже и жени, юноши и девойки и 

„Треньор на годината“; 

Чл. 105. Право на глас за всяка една категория имат представителите от постоянната 

комисия, разглеждаща въпросите свързани със спорта към Общински съвет - Костенец, 

и експерти от община Костенец; 

Чл.106. Гласуващите за „Спортист на годината“ и „Треньор на годината” обобщават 

информацията от проведеното гласуване и съставят протокол; 

Чл. 107. Наградите се обявяват на официална церемония от Кмета на община Костенец; 

Чл. 108. (1) Общият награден фонд е в размер на ………. лева; 

  (2) Наградите „Спортист на годината“ категория мъже и жени са: 

             1. Първо място – ………… лева 

             2. Второ място – …………..лева 

             3. Трето място – ……………лева 

            (3) Наградите „Спортист на годината“ категория юноши и девойки са: 

1. Първо място – …………  лева 

             2. Второ място –……………лева 

             3. Трето място – …………… лева 

(4) Награда  „Треньор на годината“ – ……….  лева 

(5) Всички призьори получават и грамота: „Спортист на годината” и „Треньор на 

годината” по утвърден от кмета на община Костенец, образец. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 109. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско 

законодателство; 

 

Чл. 110.  В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба, Кметът на община 

Костенец организира изработването от специалисти на церемонии и чествания на 

годишнини и събития, организирани от Община Костенец и Описание на официалния 

печат на община Костенец; 

   

Чл.111 . Забранява се ползването на символите на община Костенец за политически и 

религиозни послания или по начин, който уронва престижа й. 

 

Чл.112 . (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се 

наказват с административно наказание – глоба в размер от 50 до 200 лв. 

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват с глоба от 250 лв. до 

500 лева. 

(3) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба от юридически лица,  

се налага наказание имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лева. 

(4) При повторно нарушение от юридически лица се налага  имуществена 

санкция в размер от 1 000 до 2 000 лева. 

(5) Установените в тази наредба наказания се налагат, ако за същото нарушение 

не е предвидено по-тежко наказание в друг нормативен акт от по-висока степен. 

 

Чл.113. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от 

Кмета на Община Костенец или определено от него длъжностно лице въз основа на акт, 

съставен от длъжностни лица от Общинска администрация - Костенец, определени със 

Заповед на кмета на общината. 

 

 

Чл.114. За образуването на административно-наказателни производства за нарушения 

на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на 



наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона 

за административните нарушения и наказания. 

  

ГЛАВА СЕДМА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Настоящата Наредба влиза в сила от  деня на приемането й. 

§ 2. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общински съвет - Костенец  приема 

отделни решения. 

§ 3. Настоящата наредба е приета с решение № ….. по протокол № ……..от 

………………г. на Общински съвет - Костенец. 

  

  

   

 


