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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за символите на община Кърджали
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагам за включване в дневния ред на следващото заседание на
Общинския съвет разглеждането на проект за Наредба за символите на община
Кърджали и внасям проект за решение.
На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните
актове, предлагам разработената наредба да бъде публикувана на интернет страницата
на община Кърджали, заедно с мотивите, с оглед на приемане на предложения и
становища относно проекта на наредба. След приключване на обществената
консултация по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и публикуването на
интернет страницата на община Кърджали на справка за постъпилите предложения,
заедно с обосновка за неприетите предложения, предлагам проектът на Наредба за
символите на община Кърджали да бъде обсъден в постоянните комисии на
Общинският съвет Кърджали и включен в дневния ред на следващото заседание.

МОТИВИ
1. Причини, налагащи приемане на наредбата:
1.1. Символите представляват институционалната уникалност и са елемент от
културно-историческата идентичност на общината. Към настоящия момент община
Кърджали ползва различни символи, които са изработвани в различни периоди от
време, от 70-те години на миналия век до наши дни. В редица значки, бланки, знамена
и др., може да се видят различни цветови и графични дизайни на символите на община
Кърджали. Не е извършван цялостен преглед, обновление, категоризиране и описание
на символите.

1.2. Наличие на Правилник за удостояване със званието ”Почетен гражданин на
община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди (приет с
Решение № 111, по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Кърджали,
проведено на 25.04.2014 г. Изменен и допълнен с Решение №149, по Протокол №8 от
заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 26.07.2018 г.), който урежда
отношенията от местно значение, свързани с реда и условията за удостояване със
званието „Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и
материални награди.
1.3. Липса на нормативен документ, който да урежда отношенията от местно
значение, свързани с вида, съдържанието, начина на използване и съхранение на
символите на община Кърджали, както в тържествени случаи, така и при специални
поводи.
1.4. Необходимост от актуален нормативен документ, който да уреди вида,
съдържанието, качествените характеристики, начина на използване и възпроизвеждане
на символите на община Кърджали.
2. Цели, които се поставят:
2.1. Привеждане в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока
степен на отношенията от местно значение, свързани с вида, съдържанието, начина на
използване и съхранение на символите на община Кърджали.
2.2. Регламентиране на вида, качествените и цветовите характеристики и начина
на използване на символите на община Кърджали.
2.3. Регламентиране чрез една по-пълна, ефективна и структурирана правна
уредба на условията и реда за използване и възпроизвеждане на символите на община
Кърджали.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба:
3.1. Прилагането на новата уредба не е свързано с изразходването на
допълнителни финансови и други средства, извън обичайните, залагани ежегодно в
общинският бюджет и регламентирани в проекта на наредба.
4. Очаквани резултати:
4.1. Създаване на актуална нормативна уредба, регламентираща отношенията от
местно значение, свързани с вида, качествените и цветовите характеристики и начина
на използване и връчване на символите на община Кърджали в тържествени случаи и
при специални поводи.
4.2. Унифициране на използваните символи на община Кърджали, спазване на
тяхната йерархична зависимост и правилното им използване в обществения живот.
4.3. Повишена удовлетвореност на гражданите, ясна и еднозначна
институционална идентичност на община Кърджали.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
5.1. Спазване на общоприетата практика в Европейския съюз и страната,
държавни и общински институции да имат своя символика, изразяваща
самочувствието, силата на традицията и вярата в бъдещето на гражданите от
съответната общност.

5.2. По този начин се регулира необходимостта от установяване на нормативен
ред, постановяващ условията, критериите и начина на използване, а така също и реда
по връчване на символите на съответната институция.
5.3. Предлаганият проект на наредба за символите на община Кърджали е в
съответствие с Европейската харта за местното самоуправление, регламентите и
директивите на Европейската съюз, свързани с тази материя. Те подчертават
необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните
структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез
ефективно местно самоуправление.
Проектът на Наредба за символите на община Кърджали е публикуван на
интернет страницата на общината. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, във връзка
с чл. 77 от АПК, заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на
настоящото предложение за проект на наредба на интернет страницата на Община
Кърджали да направят предложения и да изразят становища.
Краткият период за обсъждане е поради факта, че не се извършват никакви
промени в използваните и към настоящият момент символи на община Кърджали и не
се променят текстове в други нормативни актове, регламентиращи отношенията от
местно значение.
Във връзка с гореизложените мотиви и на основание чл. 16, чл. 21, ал. 1, т. 21 и
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
предлагам Общински съвет Кърджали да приеме следното
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
1. Приема Наредба за символите на Община Кърджали.
2. Възлага на Кмета на община Кърджали осъществяването на всички дейности
по изпълнение на решението.
Приложение: Проект на Наредба за символите на Община Кърджали.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК …………/П/…………
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