
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Н А Р Е Д Б А 
 

за наградите и отличията на 
 Община Стара Загора 

 
/приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г./ 
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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.1. Тази наредба урежда видовете награди на Община Стара Загора, както и условията, 

критериите и реда по присъждането и връчването на същите. 
 
ГЛАВА ВТОРА 
НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 
 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ОТЛИЧИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА” 
 
Чл.2. Този раздел определя принципите, условията и реда за удостояване със отличието 

„Почетен гражданин на Община Стара Загора”. 
 
Чл.3. Отличието се присъжда по процедурата, предвидена в този раздел, в съответствие със 

следните принципи: 
1. публичност и прозрачност; 
2. свободна и честна конкуренция; 
3. равнопоставеност на всички кандидати. 

 
Чл.4. С отличието се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или 

посмъртно за значими постижения във всички области на обществения живот. 
 
Чл.5. Отличието се присъжда с решение на Общинския съвет по повод празника на Община 

Стара Загора - 5 октомври. 
 
Чл.6. В рамките на една календарна година за периода от 01.01. до 31.12. се присъждат не повече 

от едно отличие „Почетен гражданин на Община Стара Загора”. При възникване на извънредни 
обстоятелства се допуска присъждане на повече от определения брой. 

 
Чл.7.(1). Предложения за удостояване с почетното отличие могат да бъдат направени от: 

1. кмета на Община Стара Загора; 
2. държавни и общински органи; 
3. обществени и професионални организации и творчески формирования; 
4. граждани на Община Стара Загора. 

(2). Предложенията се подават до Председателя на Общинския съвет в писмен вид, добре 
мотивирани, не по-късно от 1 юли. Подадените след определения срок предложения не се разглеждат. 

 
Чл.8. Председателят на Общинския съвет, в срок от седем дни след изтичане на срока по чл. 7, 

ал. 2, публикува постъпилите предложения в Интернет страницата на Общината и в местната преса и 
предава материалите на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания за събиране на 
допълнителни данни. 

 
Чл.9. Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания разглежда всички постъпили 

материали по направените предложения, като има право да: 
1. изисква допълнителни данни по предложенията; 
2. организира публични дискусии; 
3. направи допитване до гражданството чрез: Интернет страницата на Общината, средствата за 

масово осведомяване, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на Общината и на други 
общодостъпни места за набиране на мнения; 

4. извърши други дейности в тази връзка по нейна преценка. 
 
Чл.10. В срок до пети септември Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания: 

1. разглежда и обсъжда предложените кандидатури, заедно с всички постъпили материали и ги 
предоставя в материалите за разглеждане от Общинския съвет в резултат на дейността й по 
предходния текст; 
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2. внася мотивирано становище до Председателя на Общинския съвет за всяка от постъпилите 
кандидатури. 

 
Чл.11.(1).  Председателят на Общинския съвет внася постъпилите материали за разглеждане от 

комисия в състав: Председател на Общинския съвет, Кмет на общината и председателите на 
постоянните комисии на Общинския съвет или предложени техни представители. 

(2). Комисията има следните правомощия: 
1. подрежда предложенията според доказания принос на номинираните за издигане авторитета 

на Община Стара Загора или други негови изключителни качества и заслуги; 
2. внася на заседание на Общинския съвет, предхождащо празника на Община Стара Загора 5 

октомври, одобрените кандидатури с мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен 
гражданин на Стара Загора”. 
 

Чл.12. Общинският съвет взема решение с явно или тайно гласуване и с мнозинство от 2/3 от 
общия брой съветници. 

 
Чл.13. На празника на Община Стара Загора, 5 октомври, Кметът на общината, а в негово 

отсъствие Председателят на Общинския съвет, тържествено връчва на удостоените с отличието 
„Почетен гражданин на Стара Загора” лица: 

1. ключ на града и значка; 
2. грамота; 
3. парична премия в размер на 3000 лева; 
4. при посмъртно връчена награда - грамота и ключ на града. 
 
Чл.14. Когато отличието се присъжда посмъртно, символите по предходния текст се връчват на 

наследниците по закон. 
 
Чл.15. Имената на удостоените с отличието„Почетен гражданин на Община Стара Загора”, 

придружени със снимка и кратки биографични данни, се вписват в специална книга, която се 
съхранява при Кмета на общината. 

 
Чл.16. Почетният гражданин има право да бъде приеман по всяко време от Председателя на 

Общинския съвет и от Кмета на Община Стара Загора и да бъде канен на всички официални събития 
в града. 

 
РАЗДЕЛ ВТОРИ 
НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА” 
 
Чл.17. Този раздел определя принципите, условията и реда за присъждане на наградата „Стара 

Загора” в две направления: 
1. наука и образование; 
2. култура и изкуство. 

Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и/или колективна. 
 

Чл.18. Наградата се присъжда по процедурата, предвидена в този раздел, в съответствие със 
следните принципи: 

1. публичност и прозрачност; 
2. свободна и честна конкуренция; 
3. равнопоставеност на всички кандидати. 
 
Чл.19. С нея се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани приживе или 

посмъртно за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на 
образованието и науката в Община Стара Загора. 

 
Чл.20. Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора, след предоставено 

му становище от назначена с негова заповед комисия, по повод 24 май. 
 
Чл.21.(1). Предложения за присъждане на наградата „Стара Загора” могат да бъдат направени от: 
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1. държавни и общински органи; 
2. обществени и професионални организации и творчески формирования; 
3. граждани на Община Стара Загора. 

(2). Предложенията се подават до Кмета на Община Стара Загора в писмен вид и мотивирани не 
по-късно от 15 април. Подадените след този срок предложения не се разглеждат. 

 
Чл.22. Кметът на общината, след изтичане на срока, публикува постъпилите предложения в 

Интернет страницата на Общината и в местната преса и предава материалите на назначената с негова 
заповед комисия. 

 
Чл.23. Комисията разглежда всички постъпили материали по направените предложения, като 

имат право да: 
1. изисква допълнителни данни по предложенията; 
2. организира публични дискусии; 
3. прави допитване до гражданството чрез: Интернет страницата на Общината, средствата за 

масово осведомяване, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на Общината и на други 
общодостъпни места за набиране на мнения; 

4. извършват други дейности в тази връзка по тяхна преценка. 
 
Чл.24. В срок до 30 април комисията извършва следното: 

1. разглежда и обсъжда предложените кандидатури заедно с всички постъпили материали в 
резултат на дейността им по предходния текст; 

2. внасят мотивирано становище до Кмета на Община Стара Загора. 
 
Чл.25. Наградата или наградите се връчват от Кметът на Община Стара Загора, а в негово 

отсъствие от Председателят на Общински съвет, на тържествена церемония по повод 24 май – Ден на 
българската просвета и култура и славянската писменост. 

 
Чл.26. Наградите и за двете направления представляват специална грамота и парична премия в 

размер на 1 000 /хиляда/ лева. Връчват се на всяко едно от тях. 
 
РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
НАГРАДА „МЛАДА ЗАГОРА” 
 
Чл.27. Този раздел определя принципите, условията и реда за присъждане на наградата „Млада 

Загора”. 
 
Чл.28. Присъжда се по процедурата, предвидена в този раздел, в съответствие със следните 

принципи: 
1. публичност и прозрачност; 
2. свободна и честна конкуренция; 
3. равнопоставеност на всички кандидати. 
 
Чл.29. Наградата „Млада Загора“ е индивидуална и колективна. Присъжда се на учащи за 

изключителни постижения и извоювани награди от национални и международни състезания, 
олимпиади и конкурси в сферата на: 

1. науката и образованието; 
2. културата и изкуството. 
 
Чл.30. Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора, след предоставено 

му становище от назначена с негова заповед комисия, в която по право участват по двама 
представители от ПК по култура, туризъм и вероизповедания и ПК по образование, наука и защита 
правата и интересите на децата. 

 
Чл.31. Предложения за присъждане на наградата „Млада Загора” могат да бъдат направени от: 

1. държавни и общински органи; 
2.обществени и професионални организации и творчески формирования; 
3. граждани на Община Стара Загора 
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(2). Предложенията се правят в срок до 15 май. Подадените след този срок предложения не се 
разглеждат. 

 
Чл.32. Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора, след предоставено 

му становище от назначена с негова заповед комисия. 
 
Чл.33. Наградата представлява специална грамота и парична премия в размер на 1 000 /хиляда/ 

лева за всяка от категориите. 
 
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
„НАГРАДА ЗА ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ” 
 
Чл.34. Присъжда се по процедурата, предвидена в този раздел, в съответствие със следните 

принципи: 
1. публичност и прозрачност; 
2. свободна и честна конкуренция; 
3. равнопоставеност на всички кандидати. 
 
Чл.35. Наградата се връчва на български и чуждестранни граждани за проявена храброст и 

героизъм в полза на обществото и държавата, за развитието и укрепването на гражданското 
общество, демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги 
за отбраната, сигурността и обществения ред. Наградата може да се връчва на военни и граждански 
лица за храбростта и героизма, проявен от тях, в полза на българското общество и държава. 

 
Чл.36.(1). Предложения за присъждане на „Награда за гражданска доблест” могат да бъдат 

направени от: 
1. държавни и общински органи; 
2. обществени и професионални организации и творчески формирования; 
3. граждани на Община Стара Загора. 

(2). Предложенията се правят целогодишно до Кмета на общината. 
 
Чл.37. Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора и се връчва от него 

на тържествена церемония, след предоставено му становище от назначена с негова заповед комисия. 
 
Чл.38. Наградата представлява специална грамота и парична премия в размер на 1 000 /хиляда/ 

лева. 
 
РАЗДЕЛ ПЕТИ 
„СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА” 
 
Чл.39. Този раздел определя принципите, условията и реда за присъждане на наградата 

„Спортист на годината”. Наградата е индивидуална и колективна. 
 
Чл.40. Присъжда се по процедурата, предвидена в този раздел, в съответствие със следните 

принципи: 
1. публичност и прозрачност; 
2. свободна и честна конкуренция; 
3. равнопоставеност на всички кандидати. 

 
Чл.41. Наградата се присъжда на спортисти от Стара Загора за призови постижения и извоювани 

медали от национални, международни спортни състезания и олимпиади на: 
1. мъже и жени; 
2. девойки и младежи. 
 
Чл.42.(1). Предложения за присъждане на наградата „Спортист на годината” могат да бъдат 

направени от: 
1. държавни и общински органи; 
2. обществени и професионални организации и творчески формирования; 
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3. граждани на Община Стара Загора. 
(2). Наградата се присъжда по решение на Кмета на Община Стара Загора, след предоставено му 

становище от назначена с негова заповед комисия. 
 
Чл.43. Наградата се връчва с решение на Кмета на Община Стара Загора в края на календарната 

година на тържествена церемония. 
 
Чл.44. Наградата представлява специална грамота и парична премия в размер на 1 000 /хиляда/ 

лева за всяка от категориите. 
 
ГЛАВА ТРЕТА 
ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 
 
ОТЛИЧИЕ „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СТАРА ЗАГОРА” 
 
Чл.45. Почетният знак на Община Стара Загора представлява релефно изображение на герба на 

Община Стара Загора. Отличието се поставя върху подложка в кутийка с герба на Община Стара 
Загора върху капака и надпис „Община Стара Загора. Почетен знак”. 

 
Чл.46. Предложения за присъждането на Почетен знак на Община Стара Загора могат да правят: 

1. Кметът на Община Стара Загора; 
2. Председателят на Общинския съвет; 
3. Постоянните комисии на Общинския съвет; 
4. Група от най-малко 10 общински съветници. 
 
Чл.47. Кметът удостоява с това отличие български и чуждестранни граждани, юридически лица 

и институции, които имат съществен и значим принос за развитието на общината и заслуги към 
нейните граждани. 

 
Чл.48. „Почетен знак на Община Стара Загора” може да се връчи като индивидуално и 

колективно отличие. 
 
Чл.49. Удостояването се извършва със заповед на Кмета на Община Стара Загора. 
 
Чл.50. Връчва се от Кмета на Община Стара Загора, а в негово отсъствие от Председателя на 

Общинския съвет и се придружава с грамота за заслуги към Община Стара Загора. 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ПЛАКЕТ „АНАСТАСИЯ ТОШЕВА” 
 
Чл.51. Връчва се на: 

1. Дейци на науката и образованието, чиито постижения представляват принос за развитието на 
Стара Загора; 

2. Ученици и студенти, спечелили призови места в международни и национални конкурси и 
олимпиади. 

 
Чл.52. Инициатива за връчване на плакет „Анастасия Тошева” могат да имат: 

1. Кметът на Община Стара Загора; 
2. Общински съветници; 
3. Неправителствени организации; 
4. Обществени институции; 
5. Ректори на университети; 
6. Директори на училища и детски градини. 
 
Чл.53. Отличието се връчва с решение на Кмета на Община Стара Загора на тържествена 

церемония в навечерието на първи ноември – Ден на народните будители. 



 

 

 7

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
ПЛАКЕТ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” 
 
Чл.54. Връчва се за активно участие и развитие на литературното творчество в Община Стара 

Загора и значим принос към националната култура. 
 
Чл.55.(1).Инициатива за връчване на плакет „Николай Лилиев” могат да имат: 

1. Кметът на Община Стара Загора; 
2. Общински съветници; 
3. Неправителствени организации; 
4. Обществени институции; 
5. Професионални организации и творчески формирования. 

(2). Предложения се подават в отдел „Култура и туризъм“ до 10 октомври. След тази дата 
предложения не се разглеждат. 

 
Чл.56. Отличието се връчва с решение на Кмета на Община Стара Загора на тържествена 

церемония в навечерието на първи ноември – Ден на народните будители. 
 
ГЛАВА ПЕТА 
ПРАВИЛА ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 
С настоящите правила се утвърждават церемониите по връчване на наградите предмет на 

настоящата Наредба. 
Тържествените церемонии се провеждат по време на заседания на Общинския съвет или в сгради 

на културните институции на Стара Загора. 
 
Наградата „Почетен гражданин на Община Стара Загора” се връчва на тържествена 

церемония по повод празника на гр. Стара Загора. 
 
Наградата „Стара Загора” и наградата „Млада Загора” се връчват в сградите на някои от 

културните институции на Стара Загора. Кметът на Община Стара Загора връчва наградата. 
 
Наградата „Спортист на годината”: 
Церемонията може да се проведе и в сградите на някои от културните институции, спортните 

зали и в сградата на Община на Стара Загора. Кметът на Община Стара Загора връчва наградата. 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Наредбата отменя Наредба за отличията и наградите на Община Стара Загора, приета с 

решение на Общински съвет № 803 от 29.04.2010 г. и влиза в сила от датата на приемането 


