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ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
 

 

НАРЕДБА № 14 
 

ЗА СИМВОЛИКАТА НА ГР. НИКОЛАЕВО 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1 Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на 

използване и реда за връчване на символите на гр. Николаево – 

административен център на община Николаево. 

Чл. 2 Символите, обект на настоящата наредба са в йерархическа 

последователност и взаимообвързаност както следва: 

1. Знаме на гр. Николаево; 

2. Лого/ герб, знак/ на гр. Николаево 

3. Почетна книга на гр. Николаево 

4. Звание „Почетен гражданин на гр. Николаево” 

5. Почетен знак /плакет/ на гр. Николаево 

6. Почетна значка на гр. Николаево 

7. Награда ”Проф. Николай Генчев” 

8. Грамота 

9. Церемониална огърлица на кмета на гр. Николаево 

        10.   Ключ на града  

 Чл. 3  Оригиналите на символите по т.1, т.2, т.9, са в единични екземпляри 

и се съхраняват от кмета на гр. Николаево. 

 Чл. 4 Протоколът в община Николаево е подчинен на официалния 

български протокол. 

 

ГЛАВА ВТОРА 
 

СЪДЪРЖАНИЕ, НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ И РЕД НА ВРЪЧВАНЕ НА 

СИМВОЛИТЕ НА ГР. НИКОЛАЕВО 

 

РАЗДЕЛ І 

 

ЗНАМЕ НА ГР. НИКОЛАЕВО 
 

 Чл. 5   Знамето на гр. Николаево е символ с първостепенно значение. 
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 Чл. 6  Знамето е в охрово жълт цвят върху носител от плат, който е 

кантован в тъмно синя лента. На него според варианта/вертикален или 

хоризонтален/ е изобразен цветен знакът /герб,лого/ на Николаево.   

Чл. 7   Знамето може да се изработва в различни размери, в зависимост от 

мястото на поставяне или начина на носене. 

Чл. 8   Знамето се поставя и използва в следните случаи: 

       1.В кабинета на кмета, председателя на Общинския съвет или в 

заседателната зала на Общинския съвет, сградата на Общинската 

администрация и кметствата; 

       2.Национални празници  на РБългария; 

       3. Празник на гр. Николаево и населените места в кметствата; 

       4. Празници и чествания на кръгли и /или юбилейни годишнини, както 

и събития с изключително важно значение за града или общината; 

Чл. 9 Участието на знамето по Чл. 8 става по специален сценарий на 

организаторите на събитието  или  честването и не противоречи на 

официалния български протокол. 

Чл. 10 Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни 

варианти,флагове, да се отпечатва на хартия, да се увеличава или намалява 

като се спазва съотношението на символите по проект, с разрешение на 

кмета на общината. 

Чл. 11  Знамето на гр. Николаево е йерархически подчинено по смисъл и 

значение на националното знаме на РБългария. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

ЗНАК/ГЕРБ ИЛИ ЛОГО/ НА ГР. НИКОЛАЕВО 
 
Чл. 12  Знакът на гр. Николаево е във формата на френски щит, съставен от 

две хералдични пространства. В горното хералдично пространство в бяло 

на син фон е изобразена крепостта „Хасара”. Над нея има бяла лента, в 

която с червено е изписано името Николаево. 

В долното хералдично пространство, в централната му част е 

изобразена в бяло риба на син фон, заобиколена от реките Тунджа и 

Радова, които са в тъмно синьо.  

 

Чл. 13  Знакът на гр. Николаево присъства като елемент на знамето, 

плакета,почетната значка, ключа на града , церемониалната огърлица, 

грамотата. Същият се разполага в горния ляв ъгъл на кореспондентската 

бланка на Общинската администрация на Община Николаево, или на 

Общинския съвет. 

Чл. 14  Знакът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се 

отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на 
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съответствията между отделните елементи в него,след получено 

разрешение от кмета на гр. Николаево. 

Чл. 15  Знакът на гр. Николаево се патентова в Патентното ведомство. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 

ПОЧЕТНА КНИГА 
 

Чл. 16  В почетната книга се вписват имената  на жители на града и 

общината, български и чуждестранни  граждани за съществен и значим 

принос в развитието на града и общината. 

Чл. 17  Право на вписване в почетната книга имат: 

1. Удостоените със званието „Почетен гражданин на гр. 

Николаево” 

2. Видни държавни, обществени и стопански дейци, граждани на 

Николаево и общината, свързали името и дейността си с 

утвърждаване  престижа на града, както и по повод на техни 

кръгли годишнини. 

3. Жители на града и общината проявили себеотрицание и 

героизъм по време на бедствия,аварии или спасителни 

дейности. 

4. Жители на града и общината завоювали национални и 

международни отличия и награди в областта на науката, 

културата и спорта. 

5. Ръководители на чуждестранни делегации, чието посещение е 

свързано с популяризиране и утвърждаване името на гр. 

Николаево извън пределите на страната. 

Чл. 18  В почетната книга се вписва датата/ДД,ММ,ГГ/ на посещението, 

трите имена на лицето, поводът и основанието/ мотивите за вписване/. 

Чл. 19 На удостоените с вписване в почетната книга се предоставя 

възможността собственоръчно да изразят своето мнение по повод 

вписването. 

Чл. 20   Почетната книга на гр. Николаево се изработва в еднакви по форма 

томове, които съдържат от 100 /сто/ до 200 /двеста/ номерирани листа. 

Чл.20/1/ На първата страница е изобразен знакът на гр. Николаево 

и надпис: ”Почетна книга на гр. Николаево”   

        Том….                                                                              

Чл.21   Почетната книга се съхранява от кмета или упълномощено от него 

длъжностно лице. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГР. НИКОЛАЕВО 
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Чл.22/1/ Званието „Почетен гражданин на гр. Николаево” е най-високото 

отличие на Общинския съвет, което се присъжда за особен принос и 

заслуги към града, общината и Република България във всички области на 

обществения живот. 

 /2/ Удостояването със званието ”Почетен гражданин на гр. 

Николаево” става с Решение на Общинския съвет. 

 /3/ Предложение до Общинския съвет за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на гр. Николаево”, могат да правят: 

1. Кметът на Община Николаево; 

2. Председателят на Общинския съвет; 

3. Кметовете на кметства; 

4. Постоянните комисии към Общинския съвет; 

5. Групите общински съветници; 

6. Всеки общински съветник; 

7. Граждански сдружения и НПО; 

8. Всеки гражданин на град Николаево и общината; 

 /4/ Званието „Почетен гражданин на гр. Николаево се присъжда по 

следните поводи и случаи: 

           1.Дългогодишна ползотворна и значима дейност за гр. Николаево и 

общината; 

          2.Изключителни и значими постижения в областта на науката, 

културата и спорта; 

          3.Дарителство с непреходна стойност за гр. Николаево и общината; 

          4.Проявен изключителен героизъм; 

 /5/ На удостоените със званието „Почетен гражданин на гр. 

Николаево”, се връчва почетен знак/плакет/ на гр. Николаево и грамота 

/удостоверение/ , където е вписано Решението на Общинския съвет и 

повода за удостояване с най-високото отличие на Общинския съвет; 

 /6/ В Общинския съвет се води специален регистър на удостоените 

със званието „Почетен гражданин”, в който се вписват следните данни: 

1. Данните на удостоения със званието „Почетен гражданин на гр. 

Николаево; 

2. № и дата на Решението на Общинския съвет; 

3.  Поводът за удостояване; 

4. Дата на връчване; 

/7/ Удостояването със званието „Почетен гражданин  на гр. 

Николаево” се извършва на тържествена сесия на Общинския съвет . 

/8/ Ръководството на община Николаево поддържа връзка с 

почетните граждани: 

1. кани ги на значими празници и тържества на гр. Николаево и 

общината; 
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2. Изпраща им поздравления по повод техни лични празници, 

кръгли и юбилейни годишнини; 

3. Организира срещи с тях ; 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ПОЧЕТЕН ЗНАК/ПЛАКЕТ/ НА ГР. НИКОЛАЕВО 
 

Чл.23 Почетният знак/плакет/ се изработва по специален проект. 

     /1/ Плакетът се изработва от метал, върху който релефно е 

изобразен знака /герб, лого/ на гр. Николаево 

   /2/ Под знака на града може да има надпис:  

„С най-добри пожелания, 

           Кмет” 

Чл.24 Почетният знак на гр. Николаево се връчва на удостоените със 

званието”Почетен гражданин на гр. Николаево” 

     /1/ Връчването става след Решение на Общинския съвет; 

Чл.25 Почетният знак на гр. Николаево може да бъде връчван и на 

други лица при подходящи случаи по преценка на кмета. 

    /1/ Връчването става със Заповед на кмета на Община Николаево. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

 

ПОЧЕТНА ЗНАЧКА 
 

Чл. 26 Почетната значка се изработва по проект 

/1/Почетната значката се изработва от метал, върху който релефно е 

изобразен знакът/герб,лого/ на гр. Николаево 

/2/ Почетната значка се връчва от председателя на Общинския съвет 

или от Кмета на град Николаево по т преценка на: 

1. Лица на изборна длъжност/председател на Общински съвет, 

кметове на населени места, общински съветници; 

2. Длъжностни лица на ръководна, експертна или техническа 

длъжност; 

3. Официални гости на града и общината. 

/3/ Почетната значка може да се изработва в умалени размери и да се 

поднася като сувенир по повод празници на гр. Николаево и 

общината. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

   

ПОЧЕТНА  НАГРАДА „ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ” 
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Чл. 27 Почетната награда „проф. Николай Генчев” се връчва за 

особен принос в духовното развитие на гр. Николаево и общината и 

за изяви в областта на науката, изкуството и художественото 

творчество. 

Чл. 28/1/ Почетната награда се изработва по проект 

/2/ Почетната награда е изработена от метал с релефно изображение 

на образа на Николай Генчев и надпис: гр. Николаево 

Чл. 29/1/ Почетната награда се връчва със Заповед на кмета на 

общината на: 

         1.Изявени ученици 

         2.Изявени дейци на науката, образованието, културата, 

художественото творчество 

         3.Официални гости на града и общината 

/2/ Почетната награда се връчва по повод на: 

         1.24 май – Ден на славянската писменост , на българската 

просвета и култура – Празник на гр. Николаево и община Николаево; 

  2. 1 ноември – Ден на народните будители; 

       3.Кръгли и юбилейни годишнини на училища, детски градини, 

читалища;  

      4.Кръгли и юбилейни годишнини на заслужили дейци на 

образованието, науката, културата, художественото творчество; 

      5.Други забележителни поводи. 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

 

ГРАМОТА 
 
Чл. 30/1/ Удостояването с грамота става със Заповед на кмета на 

община Николаево 

/2/ Грамотата се изработва по проект 

Чл. 31/1/С грамотата се удостояват: 

1. Изявени ученици в областта на науката , културата , спорта, както 

и за  проявени доблестни постъпки; 

2. Изявени дейци на науката, образованието, културата, спорта, 

туризма; 

3. Граждани, проявили героизъм и доблестни постъпки в критични и 

тежки ситуации; 

4.  Дарители  

5. Други поводи 

 

РАЗДЕЛ ІХ 

 

ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ГРАДА 



 7

 
Чл. 32 Церемониалната огърлица на кмета на гр. Николаево и 

общината е символ,който олицетворява местната власт. 

Чл. 33 Основен елемент на церемониалната огърлица е знакът на гр. 

Николаево. 

Чл. 34 /1/Церемониалната огърлица се връчва на новоизбрания кмет 

на гр. Николаево и общината  от неговия предшественик. 

/2/ Връчването става на тържествена церемония по специален ред 

 

РАЗДЕЛ Х 

 

КЛЮЧ НА ГРАД НИКОЛАЕВО 
 
Чл.35/1/ Ключът на гр. Николаево, представлява стилизиран знак, 

който съдържа знака на гр.Николаево и надпис по дължината му: гр. 

Николаево. 

                   /2/ Ключът се изработва от кожа или дърво 

Чл.36/1/Ключът на гр. Николаево се връчва на : 

         1.Новоизбрания кмет заедно с церемониалната огърлица; 

         2.На стопани, които ще влизат и стопанисват нови обществени 

сгради на територията на гр. Николаево и общината. 

 

 Настоящата наредба е приета с Решение №  238    /  11.04.2007 

г.         , Протокол  № 27 от   11.04       2007 година на Общински 

съвет, община Николаево, област Стара Загора.  

 

 

 

 

     

   
 


