
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 28 

От 19.02.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 325 

 

 

ОТНОСНО: Промени в Правилника за символите, празниците и наградите 

на Община Враца 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т       С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 

I.Прави промени в Правилника за символите, празниците и наградите на 

град Враца както следва: 

 

1.Чл.8. Знамето на Община Враца е зелено на цвят. В центъра му е 

изобразен гербът на Община Враца. 

2. Чл.19. Празникът на град Враца – 1 юни се провежда под егидата  на 

Кмета на Община Враца . Празникът  календарно се  включва в рамките на  

Ботеви дни. Ежегодно до 01.03 Кметът на Община Враца внася за 

утвърждаване в Общински съвет – Враца състава на обществения 

„Ботевски организационен комитет”. 

3. Чл.20 Програмата за Ботеви дни и за празника на град Враца се 

внася за разглеждане и утвърждаване от Постоянната комисия по 

култура, културно-историческо наследство и вероизповедания при 

Общинския съвет и „Ботевския организационен комитет”. 

4. Раздел II ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА ВРАЦА - „ЗЛАТЕН ЗНАК” 

И „СРЕБЪРЕН ЗНАК” 

5. Чл.29. С наградата  Почетен знак на Община Враца – “Златен знак”  

се удостояват висши държавници с особен принос към общината или гости 

на община Враца по определени поводи, свързани с важни събития от 

общински или национален характер и във връзка със значими юбилеи. Връчва 

се от Кмета на Община Враца. 

6. Чл.30. С наградата  Почетен знак на Община Враца – “Сребърен 

знак”  се удостояват  лица с особен принос и заслуги към развитието на 

града или свързани с важни събития от общински и  национален характер и 

във връзка със значими годишнини. Връчва се от кмета на Община Враца. 

7. Чл.30, Ал.1. Почетният знак “Златен  знак” има кръгла форма. 

Знакът е на  зелена лента. 

8. Чл.30,Ал.2. Почетният знак “Сребърен  знак” има кръгла форма. 

Знакът е на  зелена  лента. 



9. Чл.30,Ал.3. Почетният знак “златен” и “сребърен” се изработва по 

художествен проект, спечелил конкурс, обявен от Кмета на Община Враца  

и приет от Общински съвет – Враца. 

10. Чл. 32. Удостояването с наградата се извършва със  заповед на 

Кмета на Община Враца 

11. Чл. 33. Наградата се връчва от Кмета на Община Враца. 

12. Чл.40. “Наградата на Враца” се придружава с грамота и парична 

премия в размер, определен от Общински съвет-Враца. 

13. Чл.45,Ал.5. Средствата за наградата се осигуряват от 

Министерство на културата и Община Враца.  На носителя  на наградата 

се връчва диплом, плакет и парична награда в размер, определен от 

Общински съвет – Враца. 

14. Чл.46,Ал.5. Носителят на наградата, която се връчва по време на 

Ботеви дни във Враца, получава диплом, плакет и парична сума в размер. 

Определен от общински съвет – Враца. 

 

II.Възлага на Кмета на Община Враца, с срок до 1 месец от влизане в сила 

на промените в Правилника за символите, празниците и наградите на Община 

Враца, да обяви конкурс за изработване на художествен проект за почетен знак 

„златен” и „сребърен”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

           /Й. Стоянова/ 

 

 

 


