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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от АТАНАС КИРОВ – Кмет на Община Стралджа 

 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 9 за символиката и отличията на община 

Стралджа. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Предоставям на Вашето внимание проект за допълнение на Наредба № 9 за 

символиката и отличията на община Стралджа, продиктуван от следните МОТИВИ:  

 

1. Причини, налагащи допълнението на Наредба № 9 за символиката и отличията на 

община Стралджа. 
- Основният мотив е въвеждането на гъвкавост за вземане на решение при различни обстоятелства 

за различни субекти на визираната разпоредба, целяща единствено и само възхвала и почит към 

лица, които следва да бъдат навременно удостоени със званието, което да не бъде поднесено на 

определено по време, място и начин, а по начин, по който в една демократична и правова държава 

може да се вземе в условията на ефективност, необходимост и бързина. 

 

2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредба № 9 за символиката и отличията на 

община Стралджа. 

- Актуализиране на Наредбата с цел своевременно награждаване на граждани в условията 

на необходимост, ефективност и бързина. 

 

3. Финансови и други средства необходими за допълнението на Наредба № 9 за 

символиката и отличията на община Стралджа. 

 - Допълнението на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови 

средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки 

ресурси. 

 

4. Очаквани резултати от допълнението на Наредба № 9 за символиката и отличията на 

община Стралджа. 

- Навременност на връчването на званието „Почетен гражданин”. 
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5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

– Предлаганото допълнение е в съответствие с нормативните актове от по – висока 

степен, а именно: Конституцията на Република България; Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, както и тези на европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление. 

 

  Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК 

Община Стралджа публикува на 03.08.2021г. на официалния сайт на общината проекта за 

допълнение на Наредба № 9 за символиката и отличията на община Стралджа, заедно с 

изложените мотиви към нея, като предостави възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта в законоустановения срок 

от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в общинска администрация подобни 

становища и предложения. 

  

Въз основа на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

предлагам на общински съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 І. Допълва Наредба № 9 за символиката и отличията на община Стралджа по 

следния начин: 

Към глава четвърта, раздел I -  ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СТРАЛДЖА се 

създава нова „алинея 2” в чл. 40 със следния текст: 

Извън случаите по ал.1, званието „Почетен гражданин” на град Стралджа 

може да се връчи и без тържествено заседание на Общинския съвет, на места 

различни от административната сграда, по предложение на кмета на общината след 

решение на Общински съвет. 

 

           ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане на решението в сила да актуализира 

действащата Наредба № 9 за символиката и отличията на община Стралджа, съобразно 

така приетото допълнение.       

      

ВНОСИТЕЛ: 

АТАНАС КИРОВ 
Кмет на община Стралджа 

 

 


