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О Б Щ И Н А  Б А Т А К 

      

НАРЕДБА 

за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания 

на Община БАТАК 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на избор и 

връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните званията на Община Батак в 

тържествени случаи и по специални поводи. 

 

Чл. 2. (1) Символите, почетните знаци, отличията и почетните званията, обект на наредбата са 

във взаимообвързаност. 

           (2) СИМВОЛИ  на  Община Батак са: 

1.Знаме 

2.Герб 

3.Химн 

4.Печат 

5.Почетна книга 

6.Кметска огърлица 

7.Ключ на град Батак     

          (3) ЗВАНИЕ "Почетен гражданин на град Батак  и общината" 

          (4) ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ на Община  Батак  са: 

 1.     Награда на Общински съвет – почетен знак “За граждански принос” и грамота 

 2.     Почетен знак на Община Батак 

          (5) ОТЛИЧИЯ на Община Батак  са: 

 1.     Грамота на Община Батак 

 2.     Ежегодни отличия на Община Батак за ярки постижения. 

 

Чл. 3. Символите по чл. 2, ал. (2) са уникални.   

Чл. 4. Удостояването на граждани по чл. 2, ал. (3) става с решение на  Общинския съвет, прието 

с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. 

Чл. 5.  Удостояването на граждани по чл. 2, ал. (4), т. 1 става с решение на Общинския съвет, 

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

Чл. 6. Предложения в Общинския съвет за удостояването на граждани по чл. 2, ал. (3) и ал. (4), 

т.1 се правят от Временна комисия, чийто състав се утвърждава от Общинския съвет. 

Чл. 7. Удостояването на граждани по чл.2, ал. (4), т. 2, ал. (5) става със заповед на кмета 

                 

ГЛАВА ВТОРА 

Раздел първи "СИМВОЛИ" 

ЗНАМЕ  НА  ОБЩИНА  БАТАК 

Чл. 8. Знамето е символ с първостепенно значение и изразява самоуправлението на община 

Батак и нейната историческа значимост. 

 

Чл. 9. Знамето се състои от едно зелено платно, в средата на което е поставен гербът на гр.Батак 
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Чл. 10.  Знамето е прикрепено към дръжка, изработена от твърда дървесина.   

 

Чл. 11. Знамето на Общината има правоъгълна форма и може да се изработва в различни 

размери, в зависимост от мястото на поставяне.   

 

Чл. 12. Настолният вариант се изпълнява в съответствие с приетите стандарти и материал. 

 

Чл. 13. При поставяне на знамето във вертикално положение на носещото тяло, гербът се 

изобразява вертикално.  

 

Чл.  14.  Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на Общината. 

 

Чл.  15.  Знамето на Общината се поставя: 

             (1)  в заседателните зали на Общинския съвет и общинската  администрация; 

             (2)  в кабинета на Председателя на ОбС; 

             (3)  в кабинета на Кмета; 

             (4) на обособените за това места 

Чл. 16.   Участието на знамето в чествания, тържества и други може да осъществява в следните 

случаи: 

            (1)   Национален и официални празници на Р България. 

            (2)   Празника на град Батак – 17 май. 

            (3)   Тържествени заседания на Общинския съвет 

            (4)  Чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на град Батак. 

 

Чл.  17. Знамето на Общината може да бъде издигано на други определени места на територията 

на града и общината, във връзка с чл. 16, ал. (1) и ал.(2) и е  обект на специално изготвен и 

одобрен ритуал, съобразен с изискванията на официалния протокол на РБългария: 

  (1)  При вариант – знаме на РБългария, знаме на Европейския съюз и знаме на Общината – в 

средата се поставя националното знаме, вляво – на Общината, вдясно – на Европейския съюз, 

гледано срещу  тях. 

 

 (2)  При вариант – знаме на РБългария, знаме на Общината, знаме на Европейския съюз, знаме 

на НАТО – от двете страни на знамената на Общината, Европейския съюз и на НАТО  се 

поставят националните знамена, гледано срещу тях, съгласно държавния протокол. 

 

 (3) При издигане на Общинското знаме, заедно със знамената на побратимен град от друга 

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

гледано срещу тях. 

 

Чл. 18.  При провеждане на масови мероприятия или изработване на паметни предмети 

(албуми, папки и други) Знамето на Общината може да се печата върху тях. 

 

Чл. 19.   (1) Знамето на Община Батак не може да се дарява. 

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

горе упоменатите места по ал. (1), но подлежи на връщане след  приключване на проявата. 

         

Чл. 20. Забранява се използването на тиражирани варианти на Знамето за  политически, 

религиозни, етнически и шовинистични послания. 

 

Чл. 21. 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. 

 

Чл. 22.   Знамето на Общината е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното 
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знаме на Република България. 

 

ГЕРБ  НА  ОБЩИНА  БАТАК 

 

Чл. 23.  Гербът на Община Батак изразява нейната идентичност връзката на традиции, минало и 

настояще. 

 

Чл. 24. Гербът съдържа три основни символа – Слънчевата светлина,огряваща  уникалната 

баташка природа , Историческата църква-костница „Св.Неделя”, символ на саможертвата и 

родолюбието на априлци  и  Съоръженията на Баташки водносилов път, символ на бъдещото 

развитие на общината. Над тях, като заглавие е записано името на Батак, а от двете страни 

гербът е обграден с венец от маслинови клончета. Гербът има правоъгълна форма със 

закръглени краища. 

                    

Чл. 25. Гербът присъства като елемент от знамето на Общината. 

 

Чл. 26. Гербът има следните форми: 

           (1)    пластична 

           (2)    графична - черно-бяла 

           (3)    графична – цветна – композиран в два цвята – зелена графика на бял фон. 

 

Чл. 27.  Гербът в пластичен вариант се поставя задължително: 

        (1) в заседателната зала на общинската администрация 

        (2) на фасадата на сградата на общината 

 

Чл. 28. Гербът може да се връчва в три форми: 

        (1) Почетен знак  

        (2) Значка 

        (3) Плакет 

 

Чл. 29.   Гербът, под формата на "Почетен знак" се връчва на удостоените със   званието 

"Почетен гражданин" на град Батак и общината. 

    

 Чл. 30.  (1) Гербът  под формата на "Значка" и “Плакет”се връчва от кмета на общината с 

негова заповед за принос в развитието на град Батак и общината. 

              (2) На удостоения/те/ със "Значка"се връчва удостоверение, което съдържа;  

                  Номер по ред, номер на заповедта на кмета на общината, във връзка с   ал. (1), номер 

под който е записано името му /й/ в "Почетната книга”. 

               (3)   "Значка" се връчва на избраните общински съветници при полагане на клетва пред 

Общинския съвет. 

 

Чл. 31. Гербът в графичен вариант – зелено или черно – бяло  изображение се поставя 

задължително 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 град Батак и Общината. 

           (4) Бланки - изходяща кореспонденция на Община Батак за държавни институции, 

международни организации и посолства. 

                                             

Чл. 32. Гербът в графичен вариант - черно-бяло изображение се поставя задължително на 
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бланки на Община Батак за изходяща кореспонденция освен случаите посочени в чл. 31, ал. (4). 

 

Чл. 33. Гербът се поставя на входно-изходните пътни артерии в светлоотразяващ вариант. 

 

Чл. 34.  Недопустимо е използването на Герба  в различните му форми за търговски рекламни, 

политически, религиозни, етнически и шовинистични цели. 

 

ХИМН  НА  ОБЩИНА  БАТАК 
 

Чл. 35. Химнът е синтезиран израз на миналото, настоящето и бъдещето на града и Общината, 

представено с изразните средства на музикално – поетичното творчество. 

 

Чл. 36. Химнът се одобрява от Общинския съвет с квалифицирано мнозинство повече от 

половината от общия брой на общинските съветници, след обявен конкурс от страна на 

Общинската администрация и предложение за избор на авторски колектив от Комисия, 

излъчена от страна на Общинския съвет с широко обществено представителство. 

 

Чл. 37. Изпълнението на химна е неразделна част от ритуала за знамето на Общината. 

 

Чл. 38. Химнът се изпълнява в съответствие с чл. 16, ал. (2), (3) и (4) 

 

ПЕЧАТ  НА  ОБЩИНА  БАТАК 
 

Чл. 39.    Печатът на Община Батак има кръгла форма с диаметър 4 см. и 

                Текст: “РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” /в горната половина/ и “ОБЩИНА  БАТАК” / 

долната половина/. 

        В средата на печата е поставен надписа Кмет. Съхранява се от кмета на Общината. 

 

Чл. 40. Печатът се полага след подписите на кмета на общината върху оригинала на: 

         (1) Споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и 

представително значение общината. 

        (2) Всички пълномощни за представяне на общината на международни прояви и участия в 

отношенията с други държави, организации и сдружения. 

         (3) Удостоверенията за присъждане званието "Почетен гражданин" на град Батак и 

общината. 

         (4) Препис-извлечения от решения на Общинския съвет за удостояване със званието 

"Почетен гражданин" на град Батак и общината и връчване на наградата на ОбС - почетен знак 

"За граждански принос". 

             Грамоти, издавани за особени заслуги към Общината. 

 

Чл. 41.  Печатът не се поставя върху документи от административно-делови  характер и 

приетите от Общинския съвет подзаконови нормативни актове. 

 

ПОЧЕТНА  КНИГА  НА  ОБЩИНА_БАТАК 
 

Чл. 42.  В Почетната книга на Община Батак се отразява хронологията на съществени и значими 

приноси на български и чуждестранни граждани в развитието на  община Батак, като 

самоуправляваща се териториална единица. 

 

Чл.  43.  Почетната книга на Община Батак е в две форми: 
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            (1)  “Книга на Почетните граждани ". 

            (2)   “Книга  за отличията и награди”. 

 

Чл. 44.   Почетната книга в двете й форми се изработва в еднакви по форма  томове с 

номерирани листа и изобразен герб на община Батак на     предната корица. 

 

 Чл. 45.  Право на вписване в “Книгата на Почетните граждани" имат: 

            (1) Удостоените със званието "Почетен гражданин" на град Батак и общината. 

            (2) В “Книгата на Почетните граждани" се вписват трите имена на удостоения, номера на 

решението на ОбС, номера на заповедта на кмета на общината, мотивите, основанията и 

поводът за това. 

 

Чл. 46. Почетната книга на Община Батак се води и съхранява от упълномощено лице със 

заповед на кмета на общината 

 

Чл. 47. Право на вписване в “Книгата за отличията и наградите" имат носителите по чл. 2, ал. 

(4), (5) и (6). 

КМЕТСКА  ОГЪРЛИЦА 

 

Чл. 48.  Кметската огърлица е "символ на местната власт", на отговорност и приемственост. 

 

Чл. 49.  Кметската огърлица се състои от 10 метални сегмента, от които 8 правоъгълни и от 

двете страни по един релефен с изобразен на него лъв. Тя завършва пак със сегмент с надпис 

НСОРБ и след него е поставен гербът на Батак. 

 

Чл.50. Кметската огърлица се предава от кмета на общината при встъпване в  длъжност на 

новоизбрания кмет. 

 

Чл. 51. Кметската огърлица се носи от кмета на общината на тържествени заседания на 

Общинския съвет, прояви по случай Празника на гр.Батак и други официални поводи. 

 

КЛЮЧ  НА  ГРАД  БАТАК 
 

Чл. 52. (1) Ключът на град Батак е изработен от месинг. Горният край на ключа представлява 

герба на гр.Батак и общината. 

            (2) Ключът на града се предава от кмета на общината при встъпване в длъжност на 

новоизбрания кмет. 

            (З) Ключът на града в сувенирна форма се връчва при определени поводи от кмета на 

общината, в знак на гостоприемство на крупни инвеститори, спонсори и други. 

Раздел втори 
 

ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД БАТАК И ОБЩИНАТА" 
Чл. 53. Удостояването със звание "Почетен гражданин на град Батак и общината" става с 

решение на Общинския съвет, прието с квалифицирано  мнозинство, съгласно чл.4. 

Чл. 54.   (1) Предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на град  Батак  и 

общината" могат да правят: 

Председателят на Общинския съвет. 

Кметът на Общината. 
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Ръководителите на групите общински съветници. 

Председателите на ПК на ОбС и общински съветници. 

Творчески съюзи, инициативни комитети, НПО. 

               (2) 1. Временната комисия, съгласно чл. 6 обсъжда направените предложения като 

номинира кандидатите и ги внася за разглеждане във всички постоянни комисии на Общинския 

съвет. Решението за удостояване със званието “Почетен гражданин” се взема на тържествено 

заседание на Общински съвет, предхождащо празника на града. 

Чл. 55.  За почетни граждани на град Батак и общината могат да се предлагат не осъждани 

български и чуждестранни граждани, които: 

1. Имат съществен принос в развитието на Община Батак и /или/ Р България. 

2. Са носители на високи държавни и международни отличия.                                                         

3. Са проявили героизъм и хуманност в екстремни или аварийни ситуации. 

4. Са дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за града и общината. 

5. Имат и особени заслуги от обществена значимост.                                       

6.Са творци, чиято дългогодишна дейност и цялостно творчество са изиграли важна роля в 

духовния живот на Батак.                                                                                                                                                                                      

7.Са създали творби/книги,живописи,графики,скулптори, театрални постановки, изпълнение на 

роля, музикални изпълнения, архитектурни проекти и др./ обогатили националната културна 

съкровищница.                                                                                                                                    

8.Са ръководители на фирми и предприятия или са частни бизнесмени, постигнали най-високи 

резултати в съответния бранш в страната, вследствие на въвеждане на нова организация, 

научно-технически разработки и прилагане на печеливша стратегия на вътрешния или на 

международния пазар. 

Чл. 56. Предложението по чл. 54 трябва да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа всички 

необходими сведения за лицето. 

Чл. 57. На носителя на званието "Почетен гражданин на град Батак и общината" се връчва: 

       1. Лента с почетен знак (лентата е  от зелен цвят с пропорции 1:1:1) 

       2. Значка. 

       3. Диплом. 

       4. Карта на почетния гражданин, която има правоъгълна форма и съдържа следните 

елементи: герб на Общината, надпис “Почетен гражданин”, снимка, трите имена, решението на 

Общинския съвет за удостояването. От зад са изброени правата на почетния гражданин, 

съгласно чл. 60. 

Чл. 58. Връчването на званието "Почетен гражданин на град Батак и общината" става на 

тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на  Празника на Батак – 17-ти  май или 

при други поводи с решение на ОбС. 

Чл. 59. Името на носителя на званието "Почетен гражданин на град Батак и общината" се 

вписва в "Книгата на почетните граждани". 

Чл. 60.  (1) Носителят на званието "Почетен гражданин на град Батак и общината" има право: 

 1.Да бъде включван в състава на представителни делегации при посещения в страната и 

чужбина; 

 2. Да участва на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас; 

 3.Да участва в работни срещи, чествания, фестивали и други мероприятия,  организирани в 

Батак  и общината; 

             (2) Общинската администрация се задължава да отправя покана към почетните 

граждани за участие във всички официални прояви на територията на Община Батак. 

Чл. 61. Решението на Общинския съвет за удостояване със званието "Почетен гражданин на 

град Батак и общината" се връчва на вносителя на предложението и лицето удостоено с това 

отличие. 

Чл. 62. Званието "Почетен гражданин на град Батак и общината" може да бъде отменено само с 

решение на Общинския съвет в случаите, когато   притежателят му: 

           1.   е осъден за престъпления от общ характер. 

           2.   с действията си петни авторитета и доброто име на града, общината и държавата. 
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           3.   изразява с писмена молба желанието за това. 

Чл. 63.    При загуба или неумишлено унищожаване на връчената карта на почетния гражданин 

по чл. 57, т. 4 се издава нова след писмена молба от притежателя му като в горния десен ъгъл се 

изписва – Дубликат!  

Раздел трети 

 

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА БАТАК 
 

Чл. 64.    Почетни знаци на Община Батак са: 

              (1) Награда на Общинският съвет – почетен знак “За граждански принос”  

а/ Присъжда се за личния принос и родолюбивите начинания на   гражданите за ефективно 

решаване на местните проблеми, за действия и прояви на висока гражданска отговорност. 

б/  Временната комисия на Общинския съвет съгласно чл.6, определя реда, условията и 

сроковете за внасяне на предложения, обсъжда направените предложения като номинира 

кандидатите и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет. 

в/ На наградените се връчват: почетен знак "За граждански принос" – плакет, грамота на 

Общинския съвет и парична награда в размер до 3 (три) минимални работни заплати. 

               (2) Почетен знак на Община Батак 

                1.Почетният знак на Община Батак е в две форми: 

а/ знак с метално изображение на герба на град Батак; 

б/ плакет. 

                2. Почетният знак с лента и значка се връчва на "Почетния гражданин" на град Батак и 

общината съгласно чл. 57, т. 1 . 

               3.  Почетният знак - плакет на Община Батак може да се връчва и по поводи свързани с 

осъществяване на международното сътрудничество на Община Батак, юбилейни тържества, 

чествания и други подходящи случаи. 

               4. Връчването на почетния знак на Община Батак се извършва от кмета на общината. 

 

Раздел четвърти 

 

ОТЛИЧИЯ  НА ОБЩИНА БАТАК 
 

Чл. 65. Отличия на Община Батак са: 

(1) Грамота на Община Батак 

1. Грамотата е официален документ, който се издава от Община Батак на български и 

чуждестранни граждани:  

             а/ дейци на образованието, науката и културата, чиито постижения са съществен принос 

в издигане духовното развитие на Община Батак; 

             б/ автори на литературни, музикални, художествени и други творби, посветени на града 

и Общината; 

             в/ спортисти и спортни деятели за изключителни заслуги в областта на спорта и 

физическата култура; 

             г/ на сдружения, асоциации, обществени организации и граждани за утвърждаване и 

развитие на гражданското общество; 

            д/ за проявен героизъм и себеотрицание за спасяване на човешки живот и   

предотвратяване на престъпления; 

            е/ дарители на град Батак и общината; 

            ж/ за принос в международното сътрудничество; 

            з/ присъжда се при други подходящи поводи.                         

2. Грамотата представлява композиционно и цветово решение на почетния знак на Общината на 
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лента и надпис "Община Батак, грамота". В грамотата се отбелязват трите имена на 

притежателя, поводът и заслугите за нейното присъждане. 

3. Удостояването с грамота става със заповед на кмета. 

4.Връчването става при подходящи поводи, съобразно специфичността на проявите. 

5. За издадените грамоти се води регистър, който се съхранява от упълномощено лице със 

заповед от кмета на общината. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 66. За нарушения на  настоящата Наредба на виновните физически лица се налага глоба от 

50 до 200 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 

до 500 лв. При повторност на виновните лица се налага глоба от 200 до 500 лв., за физически 

лица, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 500 до 1000 

лв. . 

Чл. 67. (1) За нарушения на настоящата Наредба, извършени от малолетни или непълнолетни 

лица до 16 год. на родителите, попечителите, настойниците, които съзнателно са допуснали 

извършването им, се налага глоба от 100 до 300 лв.  

(2) Непълнолетните от 16 до 18 години носят административно наказателна  отговорност ако са 

могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят 

постъпките си. Глобата за тях се заменя с обществено порицание.  

(3) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 200 до 500 лв.  

Чл. 68. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица   определени 

със заповед на кмета на Общината. 

Чл. 69. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или      

упълномощени от него лица. 

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 

постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и 

наказания.  

Чл. 70. За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на Закона 

за административните нарушения и наказания. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§.1.По смисъла на тази наредба: 

1. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на 

наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същия вид нарушение 

предвидено в наредбата; 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Наредбата е приета на основание чл.21, ал.1, т.т. 21 и 23 във вр. с ал.2 от ЗМСМА. 

§ 2. Тази наредба влиза в сила 14 дни след приемането й от Общински съвет - Батак. 

 

 

  


