МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА
ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)
1. Причини, налагащи приемането на Наредба за символите и отличията на
Община Главиница.
Правни основания:
чл.21, ал.2 от ЗМСМА
чл.7, ал.2, чл. 8, чл.11, ал. 3, чл.26 и чл.28 от ЗНА
чл.76 - 79 от АПК
Действащия в момента Правилник за използване на символите на Община
Главиница е приет с Решение № 120 по Протокол № 14 от 12.12.2000 г. на Общински
съвет – Главиница се нуждае от цялостна актуализация спрямо действащите
нормативни актове.
С този проект на Наредбата за символите и отличията на Община Главиница ще
се уреждат отношенията от местно значение, свързани с вида, съдържанието, начина и
реда на връчване на символите и отличията на Община Главиница в тържествени
случаи и по специални поводи. С проекта на наредбата се урежда и статутът на
празника на град Главиница. Гербът е описан в проекта на наредбата, както и
възможните варианти на използването му и формите, под които се връчва като отличие.
Подробно са разработени въпросите за знамето, на Почетната книга и на официалния
печат на Община Главиница, както и начина на тяхното съхранение.
2. Цели които се поставят:
Постигане на прецизност и прозрачност при прилагане на разпоредбите на
Наредбата за символите и отличията на Община Главиница;
Осигуряване на оптимална правно-нормативна рамка, даваща възможност за
присъждане на отличията „Почетен гражданин” и „Почетен плакет” на лица,
допринесли с дейността си за развитието и популяризирането на гр. Главиница.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
Проектът на предлаганата Наредба не изисква финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
- Синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство;
- Прозрачност и яснота при прилагане на разпоредбите на Наредбата за
символите и отличията на Община Главиница;
- Въвеждане на регламентирани процедури и практики по избиране на граждани
за удостояване със звания и отличия;
- Унифициране на използваните символи, спазване на тяхната йерархична
зависимост, правилното им използване в обществения живот и възможността за
удостояване с определени отличия след обществен дебат;
- С удостояване със звания и отличия на избрани граждани се отдава заслужило
уважение и почит към тях, което е добър пример и стимул най-вече за младите
хора.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредбата за символите и отличията на Община
Главиница е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното
самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Спазва се общоприетата практика за Европа и страната, държавни и общински
институции да имат своя символика, изразяваща самочувствието, силата на традицията
и вярата в бъдещето на гражданите от съответната общност. Регулира се

необходимостта от установяване на нормативен ред, постановяващ условията,
критериите и начина на използване, а така също и реда по връчване на символи и
отличия.
Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на
институцията, като на заинтерасованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в
деловодството на Общински съвет Главиница на ул. „Витоша” №44 или изпращани на
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg.
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