
                                                                Н А Р Е Д Б А 
ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ  ЗНАЦИ  И  ЗВАНИЯ НА 

ОБЩИНА РИЛА
(Приета с Решение №417/25.03.2010 г.;изм.с Р-е №520/28.10.2010 г.,  изм. и доп. с Р-е 

№502/27.03.2014 г., доп. с Решение № 207/31.08.2016г.) 

ГЛАВА   ПЪРВА 
Общи положения 

Чл.1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, изискванията 
и реда по връчване на символите, почетните знаци и звания на Община Рила в тържествени случаи 
и по специални поводи. 

Чл.2./1/. Символите, обект на Наредбата са в йерархическа последователност и 
взаимносвързаност. 

/2/. Символи на Община Рила са: 
1. Герб на Община Рила; 
2. Знаме на гр. Рила; 
3. Официален печат на Община Рила; 
4. Почетна книга на Община Рила; 
5. Летописна книга; 

/3/. Звание ”Почетен гражданин на Община Рила ”; 
/4/. Награди на Община Рила: 

1. Почетна грамота; 
2. Почетен знак на Община Рила; 

3. (изм. и доп. с Р-е №502/27.03.2014 г.) Почетна значка на Община Рила. 
Чл.3. Символите по чл. 2, ал. 2 се изработват в единични екземпляри. Те са уникални и се 

съхраняват от Кмета на Община Рила. 
Чл.4. Удостояването на граждани и организации по смисъла на чл. 2, ал. 4 се извършва от 

Кмета на Община Рила, а по смисъла на чл. 2, ал. 3 с Решение на Общински съвет. 

ГЛАВА ВТОРА 
Герб на Община Рила 

Чл.5. Гербът на Община Рила е одобрен с Решение №250/03.06.2002г. на Общински съвет, 
Община Рила. 

Чл.6. Гербът е централен елемент в знамето на Община Рила и задължителен елемент в 
официалната бланка за кореспонденция и печатите на Община Рила. 

Чл.7. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на 
хартия, да се уголемява или намалява, при спазване на съотношенията между отделните елементи в 
него, след получено писмено разрешение от Кмета на Община Рила и по изработени от общинска 
администрация изисквания за приложението му. 

ГЛАВА ТРЕТА 
Знаме на гр. Рила 

Чл.8. Знамето на гр.Рила е символ на града от първостепенно значение. 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  на Община РИЛА

Гр.Рила, обл. Кюстендил, пл.”Възраждане”,1
тел. 0701/ 

98556;0887/838364



Чл.9./1/. Знамето на гр. Рила е едноцветно – бяло, с правоъгълна форма, върху която 
отчетливо в средата е изобразен герба на Община Рила и надписа Община Рила.  

/2/. Структурата на плата, качествените характеристики и изисквания към   материалите са в 
съответствие със стандартите на националното знаме. 

/3/. Знамето може да се изработва в различни размери в зависимост от мястото  на поставяне 
или условията при носенето му. 

/4/. Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, 
отпечатано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на символите. 

Чл.10./1/. Редът за изобразяване на знамето на гр. Рила или начина за възпроизвеждането му 
се определят от Общински съвет. 

/2/. Знамето като общински символ може да се изобразява и възпроизвежда без  ограничения, 
при условие, че са спазени изискванията на Решението на Общински съвет. 

Чл.11./1/. Знамето се издига пред сградата на Община Рила и задължително се поставя в 
кабинета на Кмета на Община Рила, заседателната зала на общината и на други места. 

/2/. Участието на знамето в чествания, тържества и други може да се осъществява в следните 
случаи: 

 Национални празници на Република България; 
 Празника на гр. Рила – Селищен събор ”Св. Дух”; 
 Празници и чествания на годишнини от събития с важно значение в историята на 

Община Рила; 
 Тържествени заседания на Общински съвет, Община Рила;  

Чл.12. Използването на тиражни варианти на знамето на гр. Рила по начин, който уронва 
престижа на Община Рила, съдържа аморални елементи и други се санкционира по смисъла на чл. 
31 от ЗАНН. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
Официален печат на Община Рила 

Чл.13. Официалния печат на Община Рила е с изображение на герба на общината. 
Чл.14. Печатът има кръгла форма и композиция, която включва герба на Община Рила, 

изобразен в средата, около герба в горната половина на  кръга е разположен надпис ”Република 
България”, а в долната Община Рила. 

Чл.15. Печатът  се съхранява от Кмета на Община Рила. 
Чл.16. Печатът се полага след подписа на Кмета на Община Рила или Председателя на 

Общински съвет – Рила, само върху оригинала на: 
1. Споразумения, договори за сътрудничество и други официални документи с 

дългосрочно значение; 
2. Представителни документи за отношенията на гр. Рила с други държави и 

побратимени градове;  
3. Грамоти издавани, при награждаване за особени заслуги към гр. Рила и общината; 
4. Удостоверения за присъждане на званието ”Почетен гражданин на Община Рила”; 
5. Препис – извлечения от Решения на Общински съвет за удостояване със званието 

”Почетен гражданин на Община Рила ”; 
6. Други документи с представителен за общината характер; 

Чл.17. Офицалния печат на гр. Рила не се поставя върху документи от административно – 
делови характер и приетите актове от Общински съвет, Община Рила. 

ГЛАВА ПЕТА 
Почетна книга на Община Рила  

Чл.18. В почетната книга на Община Рила се отразява хронологията на  съществени и 
значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на Община Рила, 
като самоуправляваща се териториална единица. 

Чл.19. Почетната книга се изработва в еднакви по формат томове, които носят съответна 
номерация. Томовете съдържат 200 номерирани листа, на корицата е изобразен гербът на Община 
Рила и надпис ”Почетна книга на  Община Рила” ,том......... 



Чл.20. Право на вписване в Почетната книга имат: 
1. Удостоените със званието ”Почетен гражданин на Община Рила”; 
2. Видни държавни, обществени, стопански и културни личности с особени заслуги и 

съществен принос за развитието на града и общината в различни сфери на 
обществения живот; 

3. Носители на грамота за особени заслуги към общината; 
4. В почетната книга могът да бъдат вписвани и имената на хора, проявили героизъм и 

хуманност в екстремни ситуации, както и дарители, чийто жестове са с непреходна 
стойност за града и общината; 

Чл.21. При вписване в почетната книга се посочват трите имена на удостоения, номера на 
Решението на Общински съвет или номера на Заповедта на Кмета на Община Рила, мотивите за 
вписване, поводът или основанията за това. 

Чл.22. В почетната книга се съхраняват собственоръчно изразените лични впечатления и 
мнения на  граждани, удостоени с вписване в почетната книга.  

Чл.23./1/. Вписването се извършва с Решение на Общински съвет, или въз основа на акт на 
Кмета на Община Рила. 

/2/. Почетната книга се води и съхранява от Кмета на Община Рила или от определени от 
него длъжностни лици с  вътрешен административен акт. 

ГЛАВА  ШЕСТА 
Летописна книга  

Чл.24. Летописната книга е елемент от настоящето на града и общината, част от това, което 
се случва със съществено значение.

Чл.25. Летописната книга е уникална по своя характер, на корицата е изобразен герба на 
общината, в средата надписа – Летописна книга, в долния край – Община Рила.

Чл.26. На вписване в летописната книга подлежат проследяването в хронологичен ред на 
факти и събития, проведени културни прояви, отбелязването на годишнини и чествания /юбилеи/, 
тържествени заседания на Общински съвет, личности и дейности със значителен принос за 
развитето на града и общината. 

Чл.27. Вписването в летописната книга, носи характер на бележка, в която фигурират: 
събитие/проява/, участници, главни лица, присъствие/гости/, главна насока, характерни белези за 
събитието, точно време и място.

Чл.28. Летописната книга се води и съхранява от длъжностни лица, определени със Заповед 
на Кмета на Община Рила. 

ГЛАВА СЕДМА 
Звание „Почетен гражданин на Община Рила ” 

Чл.29./1/. Със Званието ”Почетен гражданин на Община Рила” се удостояват български и 
чужди граждани с особени заслуги и принос към града и общината. 

/2/.Удостояването със Звание ”Почетен гражданин на Община Рила ” става с решение на 
Общинския съвет, в съответствие с Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни 
граждани на Община Рила, приети от Общински съвет. 

/3/. (нова с Р-е №502/27.03.2014 г.) Общинският съвет, със свое решение, може да отнеме 
званието „Почетен гражданин на Рила” на лица, които: 

1.След удостояването са осъдени за умишлено престъпление от общ характер. 

2.Със своите действия петнят доброто име на общината. 

3.При заявяване на писмено желание от страна на удостоения. 

ГЛАВА ОСМА 
Награди на Община Рила 



Чл.30./1/. Грамотата е официален документ, който се издава от Община Рила на български и 
чуждестранни граждани: 

1. Дейци на образованието, науката и културата,чиито постижения са съществен принос 
за развитието на града и общината, с международно и национално признание; 

2. Автори на литературни, художествени, музикални и други творби посветени на гр. 
Рила, както и с особено голям принос и заслуги  в обществения живот; 

3. Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения в областта на спорта; 
4. Проявили героизъм и жертвоготовност за спасяването на човешки живот, за 

предотвратяване на престъпления и други; 
5. Дарители, занимаващи се с благотворителна дейност; 
6. Талантливи ученици и студенти, спечелили призови места в национални и 

международни състезания, конкурси и олимпяди; 
7. Присъжда се при други подходящи поводи; 

/2/. Грамота може да се издава и на представители на организации, допринесли за развитието 
на града и общината. 

Чл.31. В грамотата се отбелязват освен трите имена на удостоения и повода или заслугата, за 
която му се присъжда. 

Чл.32. Удостояването с грамота се извършва  със  Заповед на Кмета на Община Рила. 
Чл.33. Почетната грамота представлява луксозен лист хартия в правоъгална форма с 

художествено оформление и изображение на герба на Община Рила. 
Чл.34. /1/. (нова с Р-е №502/27.03.2014 г.) Почетната грамота е официален документ, който се 

издава от Община Рила на: 
1.Български и чуждестранни институции и граждани, чиито постижения са принос в 

развитието на община Рила във всички сфери на обществения живот. 
2.Ученици с призови места в национални и международни ученически олимпяди и 

състезания. 

/2/. (изм. с Р-е №502/27.03.2014 г.) В грамотата се отбелязват трите имена на притежателя, 
поводът и заслугите за нейното присъждане. 

Чл.35.( изм.с Р-е №520/28.10.2010 г) Удостояването с Почетна грамота се извършва  със 
Заповед на Кмета на Община Рила. 

Чл.36./1/. Връчването става при подходящи поводи, съобразно специфичността на проявите. 
/2/. Издадените грамоти се вписват в Почетната книга на Община Рила. 

Чл.37. /1/(изм. с Р-е №502/27.03.2014 г.) Почетния знак на Община Рила представлява 
плакет с релефно изображение на герба на Община Рила, поставен върху подложка в кутийка и 
почетна грамота с надпис ”Почетен гражданин на Община Рила ”. 

/2/(изм. с Р-е №502/27.03.2014 г.) Удостояването с почетните знаци на гр.Рила се извършва 
със Заповед на Кмета на Община Рила.Връчването се осъществява на тържествена церемония от 
Кмета на Община Рила на граждани, институции и неправителствени организации в Община Рила 
за изключителни заслуги към Община Рила във всички области на обществения живот и други 
изключителни заслуги от обществена значимост. 

/3/(изм. с Р-е №502/27.03.2014 г.) За издадените почетни знаци се води отделен регистър, 
който се съхранява от Кмета на Община Рила или от упълномощено от него лице. 

Чл.37. /4/(изм. с Р-е №502/27.03.2014 г.) Почетния знак може да бъде връчван и при други 
подходящи случаи от Кмета на Община Рила. 

Чл.38. /1/(нова с Р-е №502/27.03.2014 г.) (допълнено с Р-е № 207/31.08.2016г.) Почетната 
значка на Община Рила представлява цветно релефно изображение на герба на Община Рила, 
придружена от решението на Общински съвет, оформено като грамота. 

 /2/(нова с Р-е №502/27.03.2014 г.) Почетната значка се връчва на Председателя на 
Общински съвет, на общинските съветници, на Кмета на Община Рила, на Зам.кметовете и 
Секретаря на Община Рила при встъпването им в длъжност. 

/3/(нова с Р-е №502/27.03.2014 г.) С почетна значка на Община Рила се отличават: 
1.Български и чуждестранни граждани с принос за развитието на Община Рила. 
2.Учители, подготвили ученици с призови места на национални и международни ученически 

олимпяди и състезания. 
/4/ (нова с Р-е №207/31.08.2016г.) С почетна значка на Община Рила се отличават български 

и чуждестранни граждани за проявен героизъм, себеотрицание, гражданска чест и доблест, защита 



при бедствия и спасително неотложни аварийно – възстановителни работи за овладяване на 
бедствието или заслуги за опазване на околната среда. 

/5/ (нова с Р-е №207/31.08.2016г.) Удостояването се извършва с решение на Общинския 
съвет,по предложение на Кмета на Община Рила или на общински съветници. 

/6/ (нова с Р-е № 207/31.08.2016г.) Предложението трябва да бъде придружено от подробни 
мотиви,описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Рила(прилагат се и копия 
от документи). 

/7/ (нова с Р-е № 207/31.08.2016г.) Решенията по чл. 5 се вземат с мнозинство, повече от ½ 
от присъстващите общински съветници. 

/8/ (нова с Р-е № 207/31.08.2016г.) Почетната значка на Община Рила се връчва от Кмета на 
Община Рила, а при негово отсъствие от упълномощено от него лице. 

/9/(нова с Р-е №502/27.03.2014 г., изм. с Р-е 207/31.08.2016г.)  Почетната значка на Община 
Рила се носи от удостоените на национални и официални празници на Република България, на 
празника на гр.Рила, на заседания на Общински съвет, Община Рила, и при други случаи по 
преценка на носителя на значката. 

/10/(нова с Р-е №502/27.03.2014 г., изм. с Р-е 207/31.08.2016г.) Тиражиран вариант на 
почетната значка може да се използва и като сувенир. 

ГЛАВА ДЕВЕТА 
Официален празник на гр. Рила 

Чл.39. Официален празник на гр. Рила е Селищен събор ”Св. Дух”.
Чл.40. Подготовката и провеждането на празника на гр. Рила се финансира от бюджета на 

Община Рила.

ГЛАВА ДЕСЕТА 
Административно -  наказателни разпоредби 

Чл.41./1/. Използването на тиражни варианти на символите на Община Рила в случаи, 
уронващи престижа й, се санкционира по смисъла на чл. 31 от ЗАНН 

/2/. За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба виновните се наказват:  
1.Физически лица се налага глоба от 50.00 до 200.00 лв. 
2. Юридически лица и ЕТ – имуществена санкция от 100.00 до 500.00 лв.   

/3/. При повторно нарушение :  
1.За физически лица се налага  глоба от 200.00 до 400.00 лв. 

2.За юридически лица и ЕТ – имуществена санкция от 500.00 до 1000.00 лв.   

Чл.42./1/. Актовете за установяването на нарушенията по тази наредба се съставят от 
длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Рила. Наказателните постановления 
се издават от Кмета на Община Рила. 

/2/. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършва по реда установен в ЗАНН. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

§. 1. Тази наредба се издава на основание чл. 16 и чл. 21 , ал. 1, т. 21, 22 и чл. 21 ал. 2, от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

§. 2. Неразделна част от Наредбата са Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на 
почетни граждани на Община Рила, приети от Общинския съвет. 

§. 3. По прилагането на тази наредба Кметът на Община Рила издава заповеди и  възлага 
функции на определени длъжностни лица. 

§.4. За неуредени с настоящата Наредба въпроси, Общинския съвет приема отделни 
решения. 

§.5. Кметът на общината чрез възложителни или организационни мероприятия,взема 
съответните мерки за изработването на визираните в Наредбата символи и знаци. 



§. 6.  Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на Община 
Рила. 

§. 7. Наредбата влиза в сила четиринадесет дни след приемането и от Общинския съвет – 
Рила. 

                                                                                         Председател на ОбС: 
                                                                                                        /Цветана Шушкова/ 
Технич.сътр.: 
           /Цветелина Масленкова/ 


