ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ДОКЛАД
от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на
Общински съвет за символиката и отличията на Община Козлодуй. (В сила от 12.09.2008
г. Приета с реш. № 176 по прот. № 12 от 02.09.2008 г.).
МОТИВИ:
I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Наредба
№ 15 на Общински съвет за символиката и отличията на Община Козлодуй:
Съгласно чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове,
Общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
Приетият от Общински съвет нормативен акт трябва да съответства и да не противоречи
на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.
Наредба № 15 на Общински съвет за символиката и отличията на Община
Козлодуй е приета с решение № 176 по протокол № 12 от 02.09.2008 г. и до настоящия
момент не е актуализирана.
Във връзка с гореизложеното се налага приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет за символиката и отличията на Община
Козлодуй, с цел актуализация на същата.
II. Цели, които се поставят:
Привеждане на нормативния акт в съответствие с действащото законодателство и
нормативните актове от по-висока степен. Осигуряване законосъобразността на актовете
на Общинския съвет.
III. Необходими средства:
За изменениeтo и допълнениeтo на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 на Общински съвет за символиката и отличията на Община Козлодуй не са
необходими финансови средства.
IV. Очаквани резултати:
Законосъобразност на нормативните актове на Общинския съвет и ефективност
при тяхното прилагане.
V. Съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински
съвет за символиката и отличията на Община Козлодуй е подзаконов нормативен акт в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен и не е в противоречие с
разпоредбите на Европейските директиви.

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за
символиката и отличията на община Козлодуй (В сила от 12.09.2008 г. Приета с реш.
№ 176 по прот. № 12 от 02.09.2008 г.).
§ 1. В глава първа се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, т. 4 се отменя.
2. В чл. 3 се добавя т. 4:
„4. Символичен ключ на град Козлодуй.”
3. В чл. 4 се добавя т. 5:
„5. Сувенирно копие на символичния ключ на град Козлодуй.”
§ 2. В глава втора се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на глава втора думата „Символиката” се заменя със
„Символите”.
2. Глава втора се обособява от раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ.
3. В Раздел І се правят следните изменения и допълнения:
3.1. В чл. 6 думите „и печата” се заменят с „почетния плакет, значката, грамотата и
благодарствения адрес”.
3.2. В чл. 9, ал. 2:
3.2.1. В т. 1 думите „организирани от Кметството” се заменят с „рекламни
материали, награди и сувенирни материали, съответно организирани и връчени от
Община Козлодуй”.
3.2.2. Добавя се т. 5:
„5. върху автомобили – собственост на Община Козлодуй, униформите на
изпълнителите по спазване на обществения ред и униформите на служителите на
общинска администрация”.
4. В Раздел ІІ се правят следните изменения и допълнения:
4.1. В чл. 14:
4.1.1. В т. 2 накрая се добавя „и кабинета на кмета на Община Козлодуй”.
4.1.2. Т. 3 се изменя така:
„3. до входа на административната сграда на Община Козлодуй”.
4.1.3. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „заедно с герба на Република
България”.
4.2. В чл. 15, т. 2 накрая се добавя „и мероприятия, организирани от Община
Козлодуй.”
4.3. В чл. 17 основният текст става ал.1 и се създава ал. 2:
„(2) Знамето на Общината може да бъде възпроизвеждано в разнообразни
сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или
намалява, като се спазва съотношението на неговите основни елементи. Знамето на
община Козлодуй се патентова в патентното ведомство на Република България”.
5. В Раздел ІІІ се правят следните изменения и допълнения:
5.1. В чл. 18, ал. 2:
5.1.1. Т. 1 се изменя така:
„1. с. Бутан – 9-10 юни или втората събота и неделя на м. юни;”
5.1.2. В т. 3 думите „8 ноември” се заменят с „12-13 ноември”.
5.1.3. В т. 4 накрая се добавя „или последната събота и неделя на м. август”.
5.2. В чл. 19 след думите „общинската администрация” се поставя точка, думите
до края се заличават и се добавя изречение второ „При необходимост, със заповед на
кмета, в комисията се включват представители на културни и образователни
институции.”
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5.3. В чл. 20 думите „внасят в Общинския съвет най-късно през м. февруари” се
заменят с „включват в културния календар за съответната година и се внасят в
Общинския съвет, съгласно разпоредбите на Закона за публични финанси”.
§ 3. Създава се глава трета „Знаците на Община Козлодуй”.
1. Глава трета се обособява от досегашните раздел ІV, раздел V и раздел VІ, които
стават съответно раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ.
2. В раздел ІІ, чл. 25, ал. 3 се изменя така:
„(3) Почетните книги се изработват в еднакви по форма томове с кожена
подвързия и с изобразен Гербът на Община Козлодуй.”
3. В раздел ІІІ се правят следните изменения и допълнения:
3.1. В чл. 28 думите „по утвърден церемониал” се заменят с „на тържествена
церемония, заедно със Символичния ключ на град Козлодуй.”
3.2. В чл. 29 думата „Церемониалната” се заменя с „Кметстката”.
4. Създава се раздел ІV:
„Раздел ІV
Символичен ключ на град Козлодуй
Чл. 30. Символичният ключ на град Козлодуй е пластика, представляваща
авторска интерпретация. Изработен е от бронз с размери 7/24/9 см. Символичният ключ е
единичен екземпляр.
Чл. 31. Символичният ключ на град Козлодуй се съхранява от кмета на Община
Козлодуй в оригинална дървена кутия.
Чл. 32. Символичният ключ на град Козлодуй се предава от кмета на Общината
при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на тържествена церемония, заедно с
Кметската огърлица.”
§ 4. Глава трета става глава четвърта и в нея се правят следните изменения и
допълнения:
1. В наименованието на глава четвърта думата „Отличия” се заменя с „Отличията”.
2. В раздел І досегашните чл. 30 – чл. 36 стават съответно чл. 31 – чл. 37.
3. В раздел ІІ досегашните чл. 37 – чл. 42 стават съответно чл. 38 – чл. 43 и се
правят следните изменения:
3.1. Чл. 38 се изменя така:
„Чл. 38. Дизайнът на Почетния плакет се избира от Кмета на общината.
Незаменима част от неговата визия е изобразяването на Герба на Община Козлодуй.”
3.2. В чл. 43, ал. 1 след думата „церемония” се поставя точка и думите до края се
заличават.
4. В раздел ІІІ досегашните чл. 43 – чл. 49 стават съответно чл. 44 – чл. 50 и се
прави следното изменение:
4.1. В чл. 50, изречение второ се заличава.
5. В раздел ІV досегашните чл. 50 – чл. 52 става съответно чл. 51 – чл. 53 и се
правят следните изменения:
5.1. В чл. 52, ал. 2 думите „със заповед” се заменят с „по преценка”.
5.2. Чл. 53 се отменя.
5.3. Създава се раздел V:
„Раздел V
Сувенирно копие на Символичния ключ на град Козлодуй
Чл. 54. Сувенирното копие на Символичния ключ на град Козлодуй е негово
умалено копие.
Чл. 55. Сувенирното копие на Символичния ключ на град Козлодуй се връчва на
завършващите средно образование, на млади учители, на заслужили граждани по
преценка на кмета на Община Козлодуй.”
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§ 5. Глава четвърта става глава пета и в нея се правят следните изменения:
1. Досегашните чл. 53 и чл. 54 стават съответно чл. 56 и чл. 57.
2. В чл. 56:
2.1. В ал. 1 числото „100” се заменя с „50”.
2.1. В ал. 2 думите „от 500 до 1000 лв.” се заменят с „в двоен размер.”

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в
законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет
страницата на Община Козлодуй, се предоставя възможност на заинтересованите
лица да направят своите предложения и да представят становищата си по проекта на
e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com или в Център за информация и обслужване на
гражданите на гише "Деловодство", тел. за контакт: 0973/85 844; 85 800; 85 804.
Дата на публикуване: 12.06.2018 г.
Краен срок за представяне на становища: 13.07.2018 г.

Вносител: /п/
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй
Изготвил: /п/
Величка Нейчева
Началник на Отдел „Култура, спорт и публични прояви”
Съгласувал: /п/
Лиляна Рашкова
Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”
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