ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Глава първа
Общи положения
Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда:
1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община Кърджали;
2. Вида, съдържанието и начина на използване на знаците на Община Кърджали;
(2) С наредбата се урежда и статутът на Деня на Кърджали и Празника на Кърджали.
Чл. 2. Символите на Община Кърджали са:
1. Знаме на Община Кърджали;
2. Герб на Община Кърджали;
3. Девиз на Община Кърджали;
4. Ключ на град Кърджали;
5. Ден на Община Кърджали.
Чл. 3. Знаците на Община Кърджали са:
1. Официален печат на Община Кърджали;
2. Почетна книга на Община Кърджали.
Чл. 4. Оригиналите на знамето на община Кърджали, герба на община Кърджали,
ключа на град Кърджали, почетната книга на община Кърджали и официалният печат на
община Кърджали се изработват в единични екземпляри.
Глава втора
Символи на Община Кърджали
I.

Знаме на Община Кърджали

Чл. 5. Знамето на община Кърджали е символ с първостепенно значение, който
изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които го
характеризират.
Чл. 6. (1) Знамето на община Кърджали е с правоъгълна форма. Оригиналът се
изработва като уникат от копринен плат с бял цвят, който се пресича от четири
хоризонтални златни ивици. В средата на знамето е разположено цветното изображение
на герба на община Кърджали.
(2) Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво, която завършва в
горния край със специален накрайник - пика. Дръжката на знамето образува прав ъгъл с
правоъгълника на знамето.
(3) Видът на материала на знамето на община Кърджали, качествените и цветовите
му характеристики се определят с описание на знамето на община Кърджали в
приложение 1, неразделна част от настоящата Наредба.
Чл. 7. (1) Знамето на община Кърджали е постоянно издигнато:
1. на входа на административната сграда на община Кърджали;
2. в залата за провеждане на заседания на Общински съвет;
3. в кабинета на кмета на общината и председателя на общински съвет;
5. в ритуалните зали на община Кърджали, заедно с герба и знамето на Република
България;
(2) Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на община Кърджали.

Чл. 8. (1) Знамето на община Кърджали е йерархично подчинено по смисъл и
значение на националното знаме на Република България.
(2) Знамето на община Кърджали може да бъде издигнато и в другите отделни
населени места на общината по време на:
1. Националният празник на Република България;
2. Денят на Кърджали;
3. Празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, организирани от
община Кърджали.
Чл. 9. (1) Използването на тиражирани варианти на знамето на община Кърджали
по начин, който уронва нейния престиж, съдържа неморални елементи и др. се
санкционира съгласно настоящата наредба и действащото българско законодателство.
(2) Забранява се използването на знамето и тиражирани негови варианти за
политически, религиозни и националистически послания.
(3) Забранява се използването на знамето във всички случаи на търговска реклама,
запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.
(4) Знамето на Община Кърджали не може да се дарява на други населени места в
страната и в чужбина.
(5) В особени случаи, с решение на Общинския съвет, то може да се предостави за
издигане в други населени места в страната и в чужбина, но подлежи на връщане след
приключване на проявата.
Чл. 10. (1) Със заповед на кмета на община Кърджали знамето може да бъде
възпроизвеждано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на
хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на неговите основни
елементи.
(2) Знамето на община Кърджали се патентова в патентното ведомство на Република
България.
II. Герб на община Кърджали
Чл. 11. (1) Гербът на Кърджали е символ, който изразява идентичността на
общината.
(2) Гербът е създаден и утвърден с протокол № 20 от 29. 12. 1969 г. на ГОНС –
Кърджали, изменен и утвърден с решение № 463, протокол № 29 от 28. 09. 2006 г. на
Общински съвет – Кърджали.
(3) Гербът на община Кърджали изобразява син щит. В щита със златен цвят са
изобразени: в горната част е изписано името на общината, под него в правоъгълна форма
е изобразено слънцето, а в долната половина на щита е изобразена фигурата на лъв. На
лента под основата на герба е изписан девизът на Кърджали "Почитай миналото, гради
бъдещето". Качествените и цветовите характеристики на герба се определят с описание
в приложение 2, неразделна част от настоящата Наредба.
(4) Гербът присъства като елемент в огърлицата на кмета на община Кърджали като
символ на изпълнителната власт. Огърлицата с герба се носи от кмета при особено
тържествени церемонии: официални празници, Деня на община Кърджали, тържествени
сесии на Общинския съвет и други градски и национални тържества и ритуали.
(5) Гербът присъства като елемент на знамето на община Кърджали, на официалния
печат на община Кърджали, на почетния знак на община Кърджали, на значката на
Кърджали, на удостоверения и грамоти за заслуги към община Кърджали.
(6) Гербът е задължителен графичен елемент от официалната бланка за
кореспонденция и титулните страници на всички административни документи на
община Кърджали.

Чл. 12. (1) Гербът на Кърджали има следните форми:
1. пластична;
2. графична – цветна;
3. графична - черно-бяла.
(2) Гербът на Кърджали в пластичен вариант се поставя в заседателната зала на
Общински съвет, на фасадата на сградата на Община Кърджали, на фасадите на
общинските учебни заведения, кметства, културни институти, върху елементите от
градското обзавеждане, в ритуалните зали на община Кърджали, заедно със знамето на
община Кърджали и знамето на Република България, както и в кабинетите на:
1. кмета на община Кърджали;
2. председателя на Общински съвет;
(3) Гербът на Кърджали в графичен вариант - цветно изображение се поставя на:
1. покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, организирани
от община Кърджали и Общински съвет.
2. официални документи, които се подписват от председателя на Общински съвет и
кмета на общината.
3. удостоверения за отличията на община Кърджали.
4. бланки - изходяща кореспонденция на община Кърджали до държавни
институции, международни организации и посолства.
5. Върху автомобилния парк, собственост на община Кърджали - постоянно или
върху МПС, използвани по дългосрочни договори за обезпечаване на общински функции
- до прекратяване на съответния договор.
6. Върху униформите на служителите на общинската охрана и върху
индивидуалната екипировка на участниците в Доброволното формирование за защита
при бедствия и ликвидиране на последиците от тях на територията на общината.
(4) Гербът на Кърджали в графичен вариант – цветно или черно-бяло изображение
се поставя задължително на бланки на община Кърджали и Общински съвет за изходяща
кореспонденция, освен случаите, посочени в ал. 3, т. 4.
(5) Гербът се поставя и в други случаи за официални и представителни нужди със
съгласието на кмета на Община Кърджали.
Чл. 13. Гербът на община Кърджали може да се връчва като отличие в три форми:
1. Знак с лента, връчван на удостоените със званието "Почетен гражданин на община
Кърджали";
2. Почетен знак на община Кърджали;
3. Значка на община Кърджали.
Чл. 14. (1) Използването на тиражирани варианти на герба на Кърджали по начин,
който уронва престижа на община Кърджали, съдържа неморални елементи и др. се
санкционира съгласно настоящата наредба и действащото българско законодателство.
(2) Забранява се използването на герба и тиражирани негови варианти за
политически, религиозни и националистически послания.
(3) Забранява се използването на герба във всички случаи на търговска реклама,
запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.
Чл. 16. (1) Със заповед на кмета на община Кърджали гербът може да се
възпроизвежда в различни сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, да се
увеличава или намалява при спазване на съотношенията между отделните негови
елементи.
(2) Гербът на Кърджали се поставя на входно-изходните пътни артерии в
светлоотразяващ вариант.
(3) Гербът на Кърджали се патентова в патентното ведомство на Република
България.

III. Ден на Кърджали
Чл. 15. (1) Денят на Кърджали се отбелязва ежегодно на 21 октомври.
(2) Кметовете на кметства в Община Кърджали могат да определят ден за празник
на съответното кметство.
(3) Ако 21 октомври се пада в работен ден, кметът на общината със заповед го
обявява за неприсъствен ден на територията на цялата община.
Чл. 16. (1) Празникът за деня на Кърджали се организира и провежда от кмета на
Община Кърджали.
(2) Програмата на празника се утвърждава от кмета на общината.
(3) Подготовката и провеждането на празника на Кърджали се финансират от:
1. Бюджета на община Кърджали;
2. Спонсорство и реклама;
3. Други, разрешени от закона източници.
(4) Проектът за бюджет за организиране и провеждане на празника на Кърджали се
внасят за утвърждаване от общински съвет заедно с културния календар за съответната
година.
(5) Проектите за бюджети за организиране и провеждане на празниците по кметства
се утвърждават с годишния бюджет на Община Кърджали по предложение на кметовете
на кметства.
Чл. 17. (1) В деня на Кърджали се провежда тържествена сесия на Общински съвет,
на която се връчват отличията на община Кърджали.
(2) След тържествената сесия на Общинския съвет пред паметника на
Освободителите в градската градина се провежда тържествена церемония, посветена на
деня на Кърджали.
Чл. 18. (1) Във връзка с деня на Кърджали, както и във връзка с други празници и
чествания на годишнини и събития, община Кърджали връчва награди на български и
чуждестранни граждани с принос и заслуги за развитието на общината.
(2) Статутът на наградите на община Кърджали се определя с правилник, който се
приема от Общинския съвет по предложение на кмета на община Кърджали.
IV. Почетни книги на Община Кърджали
Чл. 19. (1) Почетните книги на община Кърджали отразяват съществени събития и
значимите приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на
Кърджали.
(2) Почетните книги са:
1. Почетна книга на община Кърджали.
2. Книга на носителите на Почетен знак „Герб“ на Община Кърджали.
Чл. 20. (1) Право на вписване в Почетната книга по чл. 19, ал. 2, т. 1 имат
удостоените със званието "Почетен гражданин" на Кърджали, които получават правото
в книгата да изразят отношението си към жителите на община Кърджали.
(2) В Книга на носителите на Почетен знак „Герб“ на Община Кърджали се вписват
име, презиме, фамилия, професионална област и решение на Общински съвет Кърджали
на удостоените със званието "Почетен гражданин" и заповед на кмета на носителите на
Почетен знак „Герб“ на Община Кърджали.
(3) В Почетната книга на Община Кърджали висши държавници от страната и
чужбина (Президент, Председател на Народно събрание, Министър-председател,

извънреден и пълномощен посланик), които са посетили общината, получават право в
книгата да изразят отношението си към жителите на община Кърджали.
Чл. 21. (1) Вписването в Почетните книги 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 Почетните книги се връчва удостоверение по
специално изготвен образец, подписано от кмета на община Кърджали и председателя
на Общински съвет, подпечатано с официалния печат на Община Кърджали;
(3) Почетните книги се съхраняват от кмета на Община Кърджали или
упълномощено от него длъжностно лице, а съдържанието им се публикува в интернет
страницата на Община Кърджали.
V. Официален печат на община Кърджали
Чл. 22. (1) Официалният печат на община Кърджали има кръгла форма.
(2) Официалният печат на община Кърджали представлява композиция, като в
централната му част е изобразен гербът на общината и текст с главни букви
„РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“. Текстът е разположен
концентрично, вътрешно по дължината на окръжност с диаметър 55 мм, като думите
"Република България" са над герба, а думите "община Кърджали" под основата му.
(3) Официалният печат на община Кърджали се съхранява от кмета или изрично
упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 23. (1) Официалният печат на община Кърджали се полага след подписа на
кмета на общината или председателя на Общинския съвет, върху оригинала на:
1. споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и
представително значение за община Кърджали;
2. представителни документи за отношенията на община Кърджали с други държави
и побратимени градове;
3. удостоверения и препис-извлечения за удостояване със званието "Почетен
гражданин на община Кърджали";
4. удостоверения за удостояване с Почетен знак на община Кърджали;
5. грамоти за заслуги и крупни дарения към община Кърджали;
6. декларации от името на община Кърджали;
7. други документи с представителен за община Кърджали характер или изискуеми
по закон.
(2) Официалният печат на община Кърджали не се поставя върху документи от
административно-правен и частноправен характер. Върху такива документи се поставя
обикновен печат.
VI. Символичен ключ на град Кърджали
Чл.24. (1) Символичният ключ на град Кърджали е пластика с изобразена фигура
на лъва от герба на общината, изработен е от месинг и е с височина 15 см. Ключът е
поставен върху квадратна основа със страна 7 см., върху която е гравирана окръжност с
вписан текст „ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“.
(2) Символичният ключ се съхранява от кмета на общината.
(3) Символичният ключ на град Кърджали и огърлицата на кмета на община
Кърджали са в единични екземпляри. Те се връчват на кмета на общината на официална
церемония от председателя на Общинския съвет при встъпването му в длъжност и след
полагане на клетва.

(4) Ключът на града в сувенирна форма може да се връчва от кмета на общината
на държавни ръководители, кметове на побратимени градове и други официални
представители на чужди държави, за заслугите им към града и общината във всички
области на обществения живот, в знак на гостоприемство, добра воля и желание за
сътрудничество.
(5) Символичният ключ и огърлицата на кмета на община Кърджали са преходни
и се предават на всеки следващ кмет.
Глава трета
Административно-наказателни разпоредби
Чл. 25. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се
наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват до 5 000 лева.
(4) 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. 26. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от
Кмета на община Кърджали или определен от него зам.-кмет въз основа на акт, съставен
от длъжностни лица от общинската администрация.
Чл. 27. 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 четвърта
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 16, чл. 21, ал. 1, т. 21 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА.
§ 2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.
§ 3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Общински съвет.
§ 4. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общински съвет приема отделни
решения.
§ 5. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба кметът на община Кърджали
организира изработването на оригинали на знамето, герба и официалния печат на
община Кърджали.
§ 6. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Кърджали с Решение № …. по
Протокол № …. от ……….г.

Приложение 1:
ОПИСАНИЕ
на качествените и цветовите характеристики, формата и размерите на знамето на
Община Кърджали
1. Знамето на община Кърджали символизира свободата, духовността и
възраждането на общината.
2. Знамето на община Кърджали е с правоъгълна форма, двуцветно: на бял фон, със
степен на белота не по-малка от 80%, на отстояние 5 см от горният и долният ръб
по цялата дължина са разположени по две хоризонтални ивици, цвят злато номер
15-0927 ТС по скалата на Пантон-текстил или 871 - С по скалата на Пантонхартия, всяка с ширина от 3 см., с разстояние между тях от 3 см.
3. В средата на знамето е изобразен гербът на община Кърджали.
4. Размерите на знамето на община Кърджали са в отношение 3:5, независимо от
мащаба на възпроизвеждането на еталона. Стандартната пропорция е: широчина
(А) 90 см. и дължина (В) 150 см.
5. При поставяне на общинското знаме във вертикално положение на носещото
тяло, гербът се изобразява вертикално, гледано срещу знамето.
6. Знамето е изработено от текстил – тъкан плат сплитка “лито”. Платът е изтъкан
от основни и вътъчни нишки с еднаква дебелина от 100% химична коприна
(полиестерна-ПЕК, или полиамидна – ПАК, или вискозна – ВИК).
7. Шевните конци имат състав, свиваемост и устойчивост на обгаряне, еднакви с
тези на плата. Бялата и златната ивица от плат се съединяват с шев по такъв начин,
че двете страни на знамето да са равностойни. В левия край на знамето по цялата
му широчина се прави подгъв, отговарящ на диаметъра на носещото тяло. На
останалите три страни се прави подгъв с широчина от 0,7 cm до 1,0 cm.
8. Трите свободни края на знамето могат да бъдат обшити с ресни - цвят злато, номер
15-0927 ТС по скалата на Пантон-текстил или 871 - С по скалата на Пантонхартия. Ресните са от същия текстилен материал и в зависимост от размера на
знамето имат дължина от 3 cm до 6 cm.
9. Закрепването на текстилната част на знамето към носещото тяло трябва да се
извършва по начин, който да осигури достатъчна стабилност. Закрепването може
да бъде по цялата широчина на лявата страна или в горния и долния и край, за
вертикално окачено знаме в горния край или в горния и долния край.
10. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 5,5 см. и с
дължина 2,5 м.
11. Знамето се издига временно по време на официалните празници на общината,
международни конференции или съвещания, общонационални и международни
спортни и други състезания, мероприятия, провеждани на територията ѝ.

12. При едновременно издигане на знаме на Република България, знаме на
Европейския съюз и знаме на общината – в средата се поставя националното
знаме, вляво – на общината, вдясно – на Европейския съюз, гледано към тях.
13. При едновременно издигане на – знаме на Република България, знаме на
общината, знаме на Европейския съюз, знаме на НАТО – от двете страни на
знамената на общината, на Европейския съюз и на НАТО трябва да се постави
знамето на Република България, гледано към тях.
14. При издигане заедно със знамето на побратимен град от друга държава, почетно
място се дава на знамето на община Кърджали, което се поставя от лявата страна,
гледано към тях.
15. При издигане знамената на няколко побратимени града, знамето на община
Кърджали се поставя в средата, ако броят на останалите знамена е четен. В
началото и в края на реда, ако броят на останалите знамена е нечетен. Знамената
на чужди градове се подреждат на еднаква височина, по азбучен ред съобразно
българската азбука.
16. При посещение на официални делегации на чужди държави в община Кърджали,
почетно място се дава на българското национално знаме, което се поставя от
лявата страна, гледано към тях.
17. Оригиналното знаме на община Кърджали се изнася от кабинета на кмета на
общината от знаменосец и двама асистенти. Същите се определят със заповед от
кмета на общината.
18. По време на придружаване знамето на община Кърджали, определените по т. 17
лица носят специални ленти от две ивици с цветовете на знамето (бял и златен),
преметнати през дясното рамо. Ивицата с белия цвят остава от вътрешната страна.
19. При движение знамето на община Кърджали се носи на лявото рамо и се държи с
лявата ръка, навита на дръжката.
20. При преминаване в тържествен марш знамето се носи отпред с изправена дръжка,
която се придържа отдолу с лявата ръка на височина под пояса. По средата се
придържа с дясната ръка, която е на височината на рамото.
21. Знамето се поддържа в изряден естетичен вид и се подменя периодично при
необходимост.
22. Секретарят на общината организира изработването, съхранението и
предоставянето на стандартни образци за цветовете на знамето на община
Кърджали.

Приложение 2:
ОПИСАНИЕ
на качествените и цветовите характеристики на герба на Община Кърджали
1. Гербът на община Кърджали изобразява щит със син цвят номер 19-4053 ТС по
скалата на Пантон -текстил или 300 С по скалата на Пантон за печат върху хартия.
2. В щита със златен цвят номер 15-0927 ТС по скалата на Пантон-текстил или 871
- С по скалата на Пантон-хартия, са изобразени: В горната част – името на
общината с главни букви „КЪРДЖАЛИ“. Под него в правоъгълна форма е
изобразено слънцето. В долната половина на щита е изобразена фигурата на лъв.
3. Основата на герба се опасва от лента, която достига до ½ от неговата височина.
Лентата е непрекъсваща, прегъната в кръгла форма, центрирана спрямо
заострения край на основата на щита на герба. Тя следва формата на герба и
завършва от двете страни с прегъване във форма тип „лястовича опашка“.
4. В лентата симетрично от двете страни е вписан от ляво на дясно девиза на община
Кърджали с главни букви "ПОЧИТАЙ МИНАЛОТО - ГРАДИ БЪДЕЩЕТО".
Шрифтът на девиза е еднакъв с шрифта на името на общината и е изписан със
златен цвят номер 15-0927 ТС по скалата на Пантон-текстил или 871 - С по
скалата на Пантон-хартия.
5. Лентата е изцяло окантена със златен цвят номер 15-0927 ТС по скалата на
Пантон-текстил или 871 - С по скалата на Пантон-хартия.
6. Графичното изображение на герба на община Кърджали е поместено в правилна
геометрична фигура квадрат, като съотношението между страните (страната „а“
равна на страната „b“) е 1 : 1, независимо от мащаба на възпроизвеждането на
еталона.

a

b
7. Секретарят

на общината организира изработването, съхранението и
предоставянето на стандартни образци за цветовете на герба на община
Кърджали.

