
МОТИВИ 

Причини, налагащи приемане на Наредбата: 

Според чл. 16 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация „Общините могат да определят свои символи и почетни звания 
съобразно закона“. 

В Община Шумен към момента действа Статут на символите, почетните 
знаци и звания на Община Шумен, приет от Общински съвет – Шумен с 
Решение № 794 от 19.06.2003 г., по Протокол № 48 от 19.06.2003 г., допълнен 
и изменен с Решение №392 и Решение № 393 от 15.04.2005 г., изменен и 
допълнен с Решение № 784 от 28.01.2011 г., допълнен с Решение № 875 от 
27.11.2014 г.). 

С цел създаване на единна уредба на отношенията във връзка с вида, 
съдържанието и начина на използване на символите, условията и реда за 
връчване, както и условията за отнемане на отличията на Община Шумен се 
предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект на Наредба за 
символиката и отличията на Община Шумен. 

С приемане на Наредбата се цели и синхронизиране на действащите към 
момента статути на звания, отличия и награди на Община Шумен. 

Поради динамичното развитие на обществените отношения и 
действащата пазарна икономика и получени сигнали в Община Шумен от 
граждани и организации се установява наличие на използване на символи на 
Община Шумен в търговска дейност на юридически лица (таксиметрова 
дейност).  

Според чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания 
„Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което 
нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и 
е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по 
административен ред“. 

С цел недопускане на използване на символите на Община Шумен не по 
предназначение (за търговски и други цели) и създаване на възможност за 
прилагане на административно-наказателни мерки спрямо извършители на 
административни нарушения се предлага приетият Статут на символите, 
почетните знаци и звания на Община Шумен да бъде заменен от представената 



Наредба за символиката и отличията на Община Шумен, за да може да бъде 
осъществяван необходимият контрол и да бъдат установявани 
административните нарушения и налагани административните наказания, 
посочени в същата. 

Предложението за приемане на Наредбата е основано на чл. 16 от 
ЗМСМА. 

Цели: Целите, които се поставят с приемането на Наредбата, са 
създаване на възможност за осъществяване на контрол, установяване на 
административни нарушения и налагане на административни наказания във 
връзка с неправомерно използване на символите, почетните знаци и звания на 
Община Шумен. 

Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: За 
прилагане на Наредбата за символиката и отличията на Община Шумен не са 
необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община 
Шумен, съответно приемането й не би довело до увеличаване на разходите. 

Очаквани резултати: Очакваните резултати след приемането на 
Наредбата са прекратяване на неправомерно използване на символите, 
почетните знаци и звания на Община Шумен и налагане на съответните 
административни наказания за нарушителите. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Разпоредбите на Наредбата за символиката и отличията на Община Шумен са 
съобразени с действащото законодателство, както и с приложимото първично 
и вторично право на ЕС и не противоречат на релевантни императивни 
разпоредби. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект! 

 

НАРЕДБА 

ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 1. Тази наредба урежда вида, съдържанието и начина на използване на символите, 
условията и реда за връчване, както и условията за отнемане на отличията на Община Шумен. 
Чл. 2. (1) Символите на Община Шумен изразяват самоуправлението, силата на традицията и 
гордостта на гражданите на общината и са отличителен знак във вътрешните и 
международните й отношения.  
(2) Символите на Община Шумен са: 
1. Знаме на Община Шумен; 
2. Герб на Община Шумен; 
3. Химн на Община Шумен; 
4. Девиз на Община Шумен; 
5. Официален печат на Община Шумен; 
6. Огърлица на кмета на Община Шумен; 
7. Ден на град Шумен. 
Чл. 3. Системата на отличията на Община Шумен е съставена от: 
(1)  Почетни знаци и звания от различни степени, имащи следната йерархия: 
1. Почетен знак – „Ключ на град Шумен“; 
2. Почетно звание – „Почетен гражданин на град Шумен“; 
3. Почетно звание – „Носител на златна значка на град Шумен“. 
(2) Награди на Община Шумен: 
1. Годишно отличие – „Награда на Шумен за изкуство и култура“; 
2. Годишно отличие – „Награда на Шумен за образование и наука“; 
3. Годишно отличие – „Заслужил лекар/медицински колектив на Община Шумен“; 
4. Годишно отличие – „Дарител на годината“; 
5. Годишни отличия  –  „Спортист на Шумен“, „Отбор на Шумен“, „Треньор на Шумен“; 
6. Юбилеен знак на Община Шумен за отбелязване на кръгли годишнини на изтъкнати 
дейци и организации в областта на изкуството, културата, образованието, науката, 
икономиката, здравеопазването и спорта. 
Чл. 4. (1) Наградите на Шумен се утвърждават със статут, приет от Общинския съвет. 
(2) Общинският съвет – Шумен може да утвърждава със статут и други звания, отличия и 
награди в областта на културата, спорта, образованието, здравеопазването, икономиката и 
други; 
(3) Предложение за нови отличия или награди на Шумен могат да правят съответно 1/5 от 
общинските съветници, кметът на общината, национални или местни обществени и 
професионални организации и творчески формирования.  



(4) Предложението за утвърждаване на статут за ново отличие или награда се приема с решение 
на Общинския съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички общински съветници чрез 
явно гласуване. 

 
 

Глава втора 
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
Раздел I 

Знаме на Община Шумен 
 

Чл. 5. (1) Знамето на Община Шумен е зелено. В централната му част и от двете страни в златен 
цвят е изобразен гербът на Община Шумен. Утвърдено е за символ на град Шумен с Решение 
№ 794 от 19.06.2003 г. на Общински съвет – Шумен. 
(2) Знамето на Община Шумен има правоъгълна форма със съотношение на широчината към 
дължината – 3:5, с размери 18 х 30 см., 24 х 40 см., 90 х 150 см. и 150 х 300 см.  
(3) Зеленият цвят на Знамето на Община Шумен е № 17-5936 ТС по скалата на Пантон – 
текстил, а златният цвят – № 457 U по скалата на Пантон. 
(4) При вертикално окачено знаме неговата максимална дължина може да достигне до десет 
ширини, като основата на герба се разполага по посока на земната повърхност в горната 
половина на знамето. 
Чл. 6.  Цветовете на Знамето на Община Шумен символизират: 
1. Зеленият цвят – просперитета на Община Шумен и историческата връзка със знамената на 
борците за национално освобождение, плодородието на българската земя и любовта на 
гражданите към родния край; 
2. Златният цвят – богатството на човешкия потенциал и мисъл, както и благополучието, 
творческите и трудовите постижения на жителите от общината. 
Чл. 7. (1). Знамето на Община Шумен е постоянно издигнато или поставено: 
1. Пред сградата на Община Шумен; 
2. В залата за провеждане на заседания на Общинския съвет; 
3. В кабинета на кмета на Община Шумен; 
4. В кабинета на председателя на Общинския съвет; 
5. В ритуалните зали на Община Шумен; 
6. До паметник „Създатели на българската държава“; 
7. Пред входа на Националния историко-археологически резерват „Мадара“. 
(2) Знамето на Община Шумен може да се поставя или издига: 
1. На или пред сградите на общинските училища и детски градини; 
2. На или пред читалищните сгради и общинските културни институти; 
3. В сградите на територията на община Шумен, в които се провеждат национални и  
международни форуми, конференции или съвещания, национални или международни спортни 
и други състезания – по време на тяхното протичане; 
4. При връчване на почетния знак – „Ключ на град Шумен“; 
5. При честване на национални и официални празници и при откриване на мащабни 
обществени мероприятия; 
6. На входовете и изходите на град Шумен; 
7. В кабинетите на заместник-кметовете и секретаря на общината, както и на сгради, 
собственост на Общината, включително кметствата в населените места на територията на 



община Шумен и изнесената администрация в кварталите – „Дивдядово“, „Макак“ и 
„Мътница“. 
Чл. 8.  Редът за издигане, поставяне или участие на знамето в тържествата и честванията по чл. 
6, ал. 2, т. 5 се контролира от главен експерт „Протокол“, съгласно изискванията на Закона на 
държавния протокол и Правилника за прилагането му. 
 

Раздел II 
Герб на Община Шумен 

 
Чл. 9. (1) Гербът на Община Шумен символизира историческото развитие и разцвета на 
икономическия и творческия потенциал, просперитета на гражданите на общината. 
(2) Елементите на Герба на Община Шумен са: 
1. Мадарският конник върху кръгъл български щит; 
2. Лира, театрална маска и две птици; 
3. Зелена лента, оплитаща целия герб; 
4. Червена лента, на която е изписано с бели букви името на града – „ШУМЕН“. 
(3) Елементите на Герба на Община Шумен символизират: 
1. Мадарският конник, намиращ се в средата на герба – силата и дълговечната история  на 
българската държава; 
2. Лирата и театралната маска в горната част на герба и двете птици около щита – културните 
постижения на хората, живеещи в Шумен през вековете и напомнят, че в нашия град е 
поставено началото на редица културни процеси и институции в България; 
3. Зелената лента, оплитаща герба – единството на духовния живот и съхранението и 
развитието на културните традиции на Шумен; 
4. Червената лента, съдържаща името на града – кръвта на знайните и незнайни жители на 
общината, загинали за националната независимост и свободата на родината. 
(4) Графичното изображение на Герба на Община Шумен е определено с Решение № 261 на 
Общинския съвет от 20.06.1995 г.; 
(5) Цветното изображение на Герба на Община Шумен е определено със заповед № РД-25-1283 
от 06.11.2000 г. на кмета на община Шумен. 
Чл. 10. (1) Гербът на Община Шумен се поставя задължително: 
1. На Знамето на Община Шумен; 
2. На Официалния печат на Община Шумен; 
3. В сесийната зала на Общински съвет – Шумен и в залите, където той заседава; 
4. В кабинета на кмета на община Шумен и председателя на Общински съвет – Шумен; 
5. На бланките за официална кореспонденция на Община Шумен. 
(2) Гербът на Община Шумен може да се поставя: 
1. В кабинетите на заместник-кметовете; 
2. На официални входове на сгради, собственост на Община Шумен; 
3. Във вътрешността на сградите, собственост на Община Шумен, за обозначаване на места с 
церемониални функции, както и такива, в които се провеждат публични прояви, организирани 
от Община Шумен. 
 

 
 
 
 



Раздел III 
Химн на Община Шумен 

 
Чл. 11. Химнът на Община Шумен е съвременно поетично-музикално произведение, което 
отразява основополагащата роля на Шумен и региона за установяване на българската 
държавност по нашите земи. 
Чл. 12. Химнът на Община Шумен е песента „Оттука започва България“ по текст на Антонин 
Горчев и музика на Хачо Мисакян. 
Чл. 13. Химнът на Община Шумен се изслушва задължително със ставане на крака: 
1. При тържествено вдигане на Знамето на Община Шумен; 
2. В началото на тържествените заседания на Общински съвет – Шумен; 
3. На тържествата по повод Деня на града и други мащабни обществени прояви; 
4. При връчването на почетния знак „Ключ на град Шумен“. 
 

Раздел IV 
Девиз на Община Шумен 

 
Чл. 14. Девизът на Община Шумен гласи: „Оттука започва България“ – първият стих от текста 
на Химна на Община Шумен. 
Чл. 15. Девизът на Община Шумен може да бъде променен след провеждане на местен 
референдум по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление. 
 

Раздел V 
Официален печат на Община Шумен 

 
Чл. 16. Официалният печат на Община Шумен е отличителен символ в нейната документална 
и почетна дейност и задължителен атрибут на официалната и международната 
кореспонденция, изразяващ уникалността и правото единствено на кмета на общината да 
подписва и заверява документи от името на Общината. 
Чл. 17. Официалният печат на Община Шумен има кръгла форма и диаметър 40 мм. В средата 
е изобразен Гербът на Община Шумен. Около герба в горната половина има надпис „ОБЩИНА 
ШУМЕН“, а в долната – „КМЕТ“. 
Чл. 18. Официалният печат на Община Шумен се съхранява от кмета или упълномощено от 
него лице. 
Чл. 19. (1) Официалният печат на Община Шумен се полага след подписа на кмета на общината 
върху оригиналния екземпляр на всеки официален документ: 
1. Споразумения и договори за сътрудничество, сключени между Община Шумен и други 
общини в Република България или друга държава, органи на местното самоуправление, 
неправителствени организации; 
2. Документи на Община Шумен с други държави, международни организации и побратимени 
градове; 
3. Почетни грамоти, с които се предоставя правото за носене на почетно звание на Община 
Шумен; 
4. Грамоти, дипломи и поздравителни документи, свързани с отличия и официални събития. 
(2) Официалният печат на Община Шумен се изработва в два варианта – гумен печат и сух 
релефен печат. 



(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3 задължително се поставя сух релефен печат. 
(4) Върху всеки документ, който по своето съдържание и форма представлява част от 
официалната кореспонденция на Община Шумен в страната и чужбина с 
административноправен или частноправен характер се поставя обикновен печат на Община 
Шумен, възпроизвеждащ официалния печат на Община Шумен по ред, определен от секретаря 
на общината. 
 

Раздел VI 
Огърлица на кмета на Община Шумен 

 
Чл. 20. (1) Огърлицата на кмета на Община Шумен е символ на местната власт. 
(2) Утвърдена e с Решение № 467 от 06.10.1998 г. на Общински съвет – Шумен и e учредена 
със самостоятелен статут. 
(3) Огърлицата на кмета на Община Шумен се връчва на тържествената сесия на Общински 
съвет – Шумен при встъпване в длъжност в началото на мандата на новоизбрания кмет на 
общината от председателя на Общински съвет – Шумен.  
(4) Огърлицата на кмета на Община Шумен се носи по време на тържествените заседания на 
Общинския съвет, Деня на Шумен, мащабни национални и международни събития. 
 

Раздел VII 
Ден на град Шумен 

 
Чл. 21. (1) Денят на Шумен се чества всяка година на 11 май –  Ден на Св. Св. Кирил и Методий. 
На тази дата през 1813 година в Шумен се провежда първото в България гражданско честване 
на деня на Светите братя Кирил и Методий. 
(2) Промяна на датата на Деня на Шумен може да се извърши след провеждане на местен 
референдум по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление. 
Чл. 22. (1) Празникът за Деня на Шумен се организира и провежда от кмета на общината. 
(2) Програмата на празника се утвърждава от кмета на общината. 
(3) Подготовката и провеждането на празника за Деня на Шумен се финансират от: 
1. Бюджета на Общината; 
2. Спонсорство и реклама; 
3. Други, разрешени от закона източници. 
Чл. 23. В Деня на Шумен се провежда тържествено заседание на Общинския съвет, на което 
се връчват отличията на Община Шумен. 
 

 
Глава трета. 

ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

Раздел I 
Почетен знак на Община Шумен 

 
Чл. 24. (1) Ключът на град Шумен е най-високото отличие в наградната система на Община 
Шумен.  



(2) Представлява почетен знак във формата на позлатен ключ с размери 200 мм х 80 мм, 
изразяващ дълбоката благодарност, признателност и доверие на гражданите към положените 
от неговия носител усилия за обществено-политическото, икономическото или културното 
развитие на община Шумен. 
Чл. 25. Ключът на град Шумен се връчва на правоспособни български или чуждестранни 
физически лица, включително: 
1. Държавни и правителствени ръководители, ръководители на международни организации; 
2. Политически лидери с международно признание за дейността им по укрепването на 
световния мир, защитата на човешките права и утвърждаването на демократичните ценности; 
3. Чуждестранни граждани–кметове на побратимени градове със заслуги за приятелството и 
сътрудничеството между двата града; 
4.  Стратегически инвеститори, обвързали трайно своята дейност с икономиката на Общината; 
5.  Личности или организации с изключителни заслуги за развитието на община Шумен. 
Чл. 26. (1) Кметът на общината организира конкурс за изработване на Ключ на град Шумен. 
(2) Ключът на град Шумен се утвърждава от Общинския съвет след предложение на кмета на 
общината с квалифицирано мнозинство 3/4 от гласовете на всички общински съветници чрез 
явно гласуване. 
Чл. 27. (1) Общинският съвет приема решение за връчване на отличието „Ключ на град 
Шумен“ по предложение на кмета на общината. 
(2)  Решението се приема с квалифицирано мнозинство 3/4 от гласовете на общинските 
съветници чрез тайно гласуване. 
Чл. 28. Връчването на „Ключа на град Шумен“ се извършва публично и в тържествена 
обстановка от кмета на общината и председателя на Общинския съвет в присъствието на 
общинските съветници. 
Чл. 29. Наградените с почетния знак „Ключ на град Шумен“ се записват в Почетната книга на 
Община Шумен и в специален раздел на официалната интернет страница на Община Шумен. 
 

Раздел II 
Почетни звания на Община Шумен 

 
Чл. 30. (1) Почетните звания са отличия в наградната система на Община Шумен, изразяващи 
признанието на гражданите на общината към личностите със съществен принос в различни 
сфери на обществения живот. 
(2) Почетните звания на Община Шумен са следните: 
1. „Почетен гражданин на град Шумен“; 
2. „Носител на златна значка на град Шумен“. 
Чл. 31. Званието „Почетен гражданин на град Шумен“ се присъжда на български или 
чуждестранни физически лица за граждански заслуги и за обществена деятелност, довела до 
качествено развитие на икономиката, културата, науката, образованието и спорта в община 
Шумен или Република България. 
Чл. 32. (1) Званието „Почетен гражданин на град Шумен“ е нагръден знак с размери 75 мм. х 
57 мм., представляващ копие на Герба на Община Шумен, който задължително се придружава 
от отличителен знак с надпис „Почетен гражданин“ и с Почетна грамота, удостоверяваща 
правото на удостоения да носи това почетно звание. 
(2) На лицето, на което е присъдено званието „Почетен гражданин на град Шумен“, се връчва 
произведение на изкуството от шуменски творец. 
Чл. 33. Носителят на званието „Почетен гражданин на град Шумен“ има следните права: 



1. Да бъде приеман и изслушван от кмета на община Шумен, по въпроси, свързани с 
общественото, политическото, икономическото, спортното или културното развитие на 
общината; 
2. Да бъде официален гост на тържествените заседания на Общинския съвет в Шумен и на 
всички обществени прояви и празници в общината;  
3. Да ползва безплатно всички общински паркинги; 
Чл. 34. (1) Решението за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ се 
взема от Общинския съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички общински съветници 
чрез тайно гласуване. 
(2) Право да предлагат за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ имат: 
1. Кметът на община Шумен; 
2. Общинските съветници. 
Чл. 35. Връчването на званието „Почетен гражданин на град Шумен“ се извършва публично в 
тържествена обстановка от кмета на общината и председателя на Общинския съвет. 
Чл. 36. Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ се вписват в 
„Почетната книга на Община Шумен“ с трите имена и решението на Общинския съвет, както 
и в специален раздел на официалната интернет страница на Община Шумен. 
Чл. 37. Почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ се присъжда на български 
или чуждестранни физически лица за извънредни граждански заслуги спрямо обществеността 
и за проявено доблестно професионално, гражданско или обществено значимо поведение, 
достойно за уважение и пример от страна на Община Шумен и гражданите. 
Чл. 38. (1) Почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ представлява значка 
с размери 20 мм. х 27мм. със златист цвят – копие на Герба на Община Шумен, която 
задължително се придружава от Почетна грамота, удостоверяваща правото на удостоения да 
носи това звание. 
(2) На лицето, на което е присъдено званието „Носител на златна значка на град Шумен“, се 
връчва произведение на изкуството от шуменски творец. 
Чл. 39. (1) Решението за удостояване с почетното звание „Носител на златна значка на град 
Шумен“ се взема от Общинския съвет с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на всички 
общински съветници чрез явно гласуване. 
(2) Право да предлагат за удостояване с почетното звание „Носител на златна значка на град 
Шумен“ имат: 
1. Кметът на община Шумен; 
2. Общинските съветници. 
Чл. 40. Връчването на почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ се 
извършва публично в тържествена обстановка от кмета на общината и председателя на 
Общинския съвет. 
Чл. 41.  Носителите на почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ се вписват 
в „Почетната книга на Община Шумен“. 
Чл. 42. Удостоените с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ имат 
следните права: 
1. Да бъдат официални гости на тържествените заседания на Общинския съвет, мащабни 
обществени прояви и празници в общината; 
2. Да ползват безплатно всички общински паркинги. 
Чл. 43. (1) Предложения за удостояване с почетни звания се внасят всяка календарна година 
до края на месец март и се разглеждат през месец април, като те трябва да бъдат подкрепени с 
убедителни аргументи. 



(2) При извънредни поводи се допуска внасяне на предложения за разглеждане, както и 
връчване на друга дата. 
(3) Информация за постъпилите номинации се публикува на официалната интернет страница  
на Община Шумен. 
(4) Почетните звания се връчват на 11 май – Ден на Шумен. 
Чл. 44.  Общинският съвет, по предложение на лицата, посочени в чл. 34, ал. 2 и чл. 39, ал. 2, 
със свое решение може да отнема почетните звания „Почетен гражданин на град Шумен“ и 
„Носител на златна значка на град Шумен“: 
1. На лица, които след присъждане на званието са осъдени за умишлено престъпление от общ 
характер с влязла в сила присъда; 
2. На лица, които със свои действия, обръщения или послания уронват доброто име и престижа 
на общината или Република България; 
3. На лица,  увредили българските национални интереси; 
4. При писмена молба от страна на удостоения. 
 

Раздел III 
Награди на Община Шумен 

 
Чл. 45. Системата от награди на Община Шумен включва: 
1. Годишно отличие – „Награда на Шумен за изкуство и култура“; 
2. Годишно отличие – „Награда на Шумен за образование и наука“; 
3. Годишно отличие – „Заслужил лекар/медицински колектив на Община Шумен“; 
4. Годишно отличие – „Дарител на годината“; 
5. Годишни отличия – „Спортист на Шумен“, „Отбор на Шумен“, „Треньор на Шумен“; 
6. Юбилеен знак на Община Шумен за отбелязване на кръгли годишнини на изтъкнати дейци 
и организации в областта на изкуството, културата, образованието, науката, икономиката, 
здравеопазването и спорта. 
Чл. 46.  Носителите на наградите на Община Шумен се вписват в Летописната книга на 
Община Шумен; 
Чл. 47.  (1)  Кметът на общината може да определя със своя заповед еднократна парична 
индивидуална или колективна награди в размер до 1000 (хиляда) лева за изключителни 
постижения на национално или международно равнище в областта на медицината, 
образованието, културата, икономиката и спорта, прославили община Шумен.  
(2) Носителите на наградите на Шумен се записват в Летописната книга на Община Шумен. 
 

Глава четвърта 
КНИГИ ЗА ОТЛИЧИЯ  НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
Раздел I 

Почетна книга на Община Шумен 
 

Чл. 48. (1) Почетната книга на Община Шумен съдържа три раздела: 
1. Носител на „Почетен знак на Община Шумен“; 
2. Носител на званието „Почетен гражданин на град Шумен“; 
3. „Носител на златна значка на град Шумен“. 



(2) На вписаните в „Почетната книга на Община Шумен“ се връчва удостоверение по 
специално изготвен образец, подписано от кмета на община Шумен и председателя на 
Общинския съвет, подпечатано с Официалния печат на Община Шумен. 

 
 
 
 

Раздел II 
Летописна книга на Община Шумен 

 
Чл. 49. (1) Летописната книга на Община Шумен отразява съществени събития, чествания, 
посрещане на чуждестранни делегации, както и други значими факти за развитието на 
общината. 
(2) В Летописната книга се вписват носителите на Награди на Обшина Шумен. 
(3) В Летописната книга могат да изразяват отношението си към Община Шумен съответно 
носители на почетния знак и почетните звания на общината, представители на български и 
чуждестранни държавни институции, обществени организации, международни организации, 
както и гостуващи изявени български и чуждестранни лица със съществен принос за 
развитието на общината или Република България. 
 

Раздел III 
Съхраняване и водене на книгите за отличията на Община Шумен 

 
Чл. 50. (1) Почетната книга и Летописната книга се съхраняват от кмета на общината или 
определено от него длъжностно лице. 
(2) Почетната книга на Община Шумен се поддържа и попълва от главен експерт „Протокол“. 
(3) Летописната книга на Община Шумен се поддържа и попълва от главен експерт „Връзки с 
обществеността“. 
(4). На официалната интернет страница на общината се вписват в специален обособен раздел 
всички носители на почетния знак и почетните отличия на Община Шумен; 
(5) Дейността по организацията на вписването на носители на почетните звания и отличия, 
както и наградите на Община Шумен по Глава трета от Наредбата се организира от секретаря 
на общината. 
 

Глава пета 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
Чл. 51. (1) Използването на символите и отличията на Община Шумен по начин, който уронва 
нейния престиж и съдържа недопустими елементи, се санкционира съгласно действащото 
българско законодателство. 
(2) Забранява се използването на символите, почетните и юбилейните знаци и звания на 
Община Шумен за политически, религиозни и антидържавни послания. 
(3) Забранява се използването на символите, почетните и юбилейните знаци и звания на 
Община Шумен за търговска реклама като запазени марки и други дейности на физически и 
юридически лица. 



Чл. 52. Със заповед на кмета на общината символите на Община Шумен могат да бъдат 
възпроизвеждани в разнообразни сувенири, флагове, отпечатани на хартия, увеличени или 
намалени, като се спазва съотношението на неговите основни елементи. 
Чл. 53. Не се допуска употреба на символите и отличията на Община Шумен, посочени в 
настоящата Наредба, извън случаите на чл.53, включително и при: 
- промяна в пропорциите; 
- изобразяване с перспективни изменения; 
- промяна при изобразяването – тоест изобразяване под ъгъл; 
- друго цветово дефиниране извън посочените (промяна в цветовете на изображението); 
- изобразяване на едноцветен или многоцветен фон, на черен фон, както и върху текстури и 
фотографски изображения;  
- негативно изобразяване; 
- прилагане на ефекти като сянка, прозрачност, графична интерпретация на релефно 
изображение и всякакви други визуални отклонения в изображението им, различни от 
описаните в настоящата наредба; 
- прилагане на анимиращи ефекти при електронното им изобразяване; 
- изработването на пластична форма от пластмаси и други нетрайни материали. 
 

Глава шеста 
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 54. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба виновните физически лица 
се наказват с административно наказание – глоба в размер от 50 до 500 лева. 
(2) При повторно нарушение виновните физически лица се наказват с административно 
наказание – глоба в размер от 100 до 1000 лева. 
(3) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба виновните юридически лица се 
наказват с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева. 
(4) При повторно нарушение виновните юридически лица се наказват с имуществена санкция 
в размер от 5000 до 7000 лева. 
Чл. 55. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от кмета на 
общината въз основа на акт, съставен от оправомощени от кмета длъжностни лица от 
общинската администрация. 
Чл. 56. 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. 
 

Преходни и Заключителни разпоредби 
 

§ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 16 от ЗМСМА. 
§ 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско законодателство. 
§ 3. Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение на Общинския съвет. 
§ 4. Заместник-кметът по образование и култура в срок до 3 (три) месеца от влизане в сила на 
настоящата Наредба да предложи за утвърждаване от Общинския съвет в Шумен Статут на 
награди на Община Шумен, както следва: 
- Годишно отличие – „Награда на Шумен за изкуство и култура“; 
- Годишно отличие – „Награда на Шумен за образование и наука“; 



- Годишно отличие – „Дарител на годината“; 
- Годишни отличия – „Спортист на Шумен“, „Отбор на Шумен“, „Треньор на Шумен“. 
- Юбилеен знак за отбелязване на кръгли годишнини на изтъкнати дейци и организации в 
областта на изкуството, културата, образованието, науката, икономиката, здравеопазването и 
спорта. 
§ 5. Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване в срок до 3 (три) месеца от 
влизане в сила на настоящата наредба да предложи за утвърждаване от Общинския съвет в 
Шумен Статут на наградата на Община Шумен – Годишно отличие „Заслужил 
лекар/медицински колектив на Община Шумен“; 
§ 6. В срок до 3 (три) месеца всички действащи статути на награди и отличия на Община 
Шумен, утвърдени от Общинския съвет, следва да бъдат приведени в съответствие с 
настоящата наредба. 
§ 7. „Статут за символите, почетните знаци и звания на Община Шумен“, приет с Решение № 
794 от 19.06.2003 г., допълнен и изменен с Решение № 392 и Решение № 393 от 15.04.2005 г., 
изменен и допълнен с Решение № 784 от 28.01.2011 г., допълнен с Решение № 875 от 27.11.2014 
г. на Общински съвет – Шумен се отменя. 
§ 8. Физическите и юридически лица, които ползват символи или отличия на Община Шумен 
или производни на тях в нарушение на тази Наредба следва в срок от 6 месеца да ги отстранят. 
§ 9. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Шумен с Решение № … от … 2023г. 
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й. 
 

 


