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Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. Настоящата Наредба урежда отношенията  от местно значение, свързани с 

вида, съдържанието, начина на използване и реда за полагане на:  
1. Символите на Община Козлодуй; 
2. Знаците на Община Козлодуй; 
3. Отличията на Община Козлодуй. 
Чл. 2. Символите на Община Козлодуй са: 
1. Герб на Община Козлодуй и гербове на кметствата;  
2. Знаме на Община Козлодуй и знамена на кметствата; 
3. Празник и Химн на град Козлодуй и празници на кметствата. 
Чл. 3.  Знаците на Община Козлодуй са: 
1. Официален/златен  печат на Община Козлодуй; 
2. Почетни книги на Община Козлодуй; 
3. Кметска огърлица и Ключ на Община Козлодуй. 
Чл. 4.  Отличията на Община Козлодуй са: 
1. Звание  „Почетен гражданин на град Козлодуй”; 
2. Почетен плакет на Община Козлодуй;  
3. Значка на Община Козлодуй; 
4. Грамота „За заслуги към Община Козлодуй”. 

 
Глава втора 

СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 
 

Раздел І 
Герб на Община Козлодуй и гербове на кметствата 

 
Чл. 5. (1) Гербът на Община Козлодуй изразява идентичността на Общината и е 

символ на местното самоуправление и местната администрация. Гербът се патентова в 
патентното ведомство на Република България.  

(2) Гербът на Община Козлодуй е с щитовидна форма. В стилизиран вид са 
изобразени символите на града – АЕЦ, река Дунав, изправен лъв.  В горния край на щита на 
бял фон е изписано с жълти букви името на града – Козлодуй, в средната част на червен фон 
с жълт цвят е изобразен изправен лъв, долната част на червения фон завършва с две 
вълнообразни линии в жълт и син цвят, в тясната част на щита на бял фон е изобразена 
емблемата на АЕЦ. /Приложение № 1/ 

(3) Гербове на кметствата: 
1. Кметство Бутан – Гербът е с щитовидна форма. Отляво надясно и едно под друго 

във фон съответно червен, зелен, зелен, червен са изобразени символите лъв, житен клас, 
река „Огоста” и жезъл. В долния край под формата на дъга е изписано името на селото 
„Бутан”, като от двете страни на дъгата е изобразено националното знаме. /Приложение № 
2/ 

2. Кметство Гложене – Гербът е с щитовидна форма. В горния край е изписано името 
на селото „Гложене”. Под него от ляво на дясно и едно под друго във фон съответно черно, 
бяло, бяло,  черно са изобразени символите житен клас, река „Огоста”, глогов лист и лъв. 
/Приложение № 3/ 

3. Кметство Крива бара – Гербът е с щитовидна форма. В горния край има надпис 
„Кметство”, а под него годината на основаването на селото „1880”. В долния край е 
изписано името на селото „Крива бара”, като между двете думи е изобразена футболна 
топка, а над нея „1923” – годината на основаването на футболния клуб. В средата е 
изобразена слънчогледова пита, заобиколена от двете страни с житен клас. /Приложение № 
4/ 
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4. Кметство Хърлец – Гербът е с щитовидна форма. В горния край е изобразена 
крепостна стена, а под нея е изписано името на селото „Хърлец”.  Под него и в долния край 
са изобразени реките Дунав и Огоста. В средата са изобразени символите житен клас, грозд 
и царевица, а под тях – емблемата на АЕЦ „Козлодуй” на фона на нива. /Приложение № 5/  

Чл. 6.  Гербът на Община Козлодуй/кметството е елемент в Знамето на Oбщина 
Козлодуй/кметството.  
 Чл. 7.  Гербът на Община Козлодуй/кметството е задължителен елемент от 
официалната бланка за кореспонденция. 

Чл. 8. Гербът на Община Козлодуй/кметството има следните форми: 
1. пластична – цветна; 
2. графична – цветно/черно-бяло изображение.  

  Чл. 9. (1) Гербът в пластична форма се поставя: 
 1. на фасадата на сградата на Общината/кметството; 
 2. в заседателната зала на общинската администрация/кметството;   
 3. в пленарната зала, където се провеждат заседанията на Общинския съвет; 
 4. в кабинета на кмета на Община Козлодуй/кмета на кметство и председателя на 
Общинския съвет;   
 5. в ритуални зали.  

(2) Гербът в графичен вариант – цветно изображение се поставя на:  
1. покани за официални събития – чествания, тържества, церемонии, организирани от 

Община Козлодуй и Общинския съвет; 
2. официални документи, които се подписват от Кмета на Община Козлодуй/кмет на 

кметство и председателя на  Общинския съвет; 
3.   удостоверенията за отличията на Община Козлодуй;  
4. бланки – изходяща кореспонденция на Общината до държавни институции, 

международни организации и посолства; 
5. автомобили, собственост на Община Козлодуй, униформите на изпълнителите по 

спазване на обществения ред и униформите на служителите от общинската администрация; 
6. входно-изходните пътни артерии на град Козлодуй в светлоотразителен вариант; 
7. в други случаи с разрешение на кмета на Община Козлодуй. 

 (3) Гербът на Община Козлодуй/кметството в графичен вариант – черно-бяло 
изображение се поставя задължително на бланки на Община Козлодуй/кметството  и   
Общинския съвет за изходяща кореспонденция, освен случаите посочени в ал. 2 т. 4.  

 
Раздел II 

Знаме на Община Козлодуй и знамена на кметствата 
 

Чл. 10. Знамето на Община Козлодуй е символ с първостепенно значение, който 
изразява самоуправлението на Общината и демократичните принципи, които го 
характеризират.   

Чл. 11. Знамето на Община Козлодуй има правоъгълна форма в два цвята – бял и 
зелен в равно съотношение, разполoжени в хоризонтален ред отгоре надолу. В средата е 
изобразен Гербът на Общината. /Приложение № 6/  

Чл. 12. Знамена на кметствата: 
1. Кметство Бутан – Знамето е с правоъгълна форма в зелен цвят. В средата е 

изобразен гербът на кметството. /Приложение № 7/  
2. Кметство Гложене – Знамето е с правоъгълна форма в два цвята – бял и син, 

разположени диагонално отляво надясно. В лявата горна част е изобразен гербът на 
кметството. /Приложение № 8/  

3. Кметство Крива бара – Знамето е с правоъгълна форма в син цвят. В средата е 
изобразен гербът на кметството. /Приложение № 9/ 
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4. Кметство Хърлец – Знамето е с правоъгълна форма в два цвята – бял и зелен, 
разположени вертикално, разделени с жълта линия. В средата е изобразен гербът на 
кметството. /Приложение № 10/ 

Чл. 13. Знамето на Община Козлодуй и знамената на кметствата могат да се 
изработва в различни размери и варианти, в зависимост от мястото на поставяне, съгласно 
държавния стандарт.   

Чл. 14. Оригиналите на знамената се съхраняват в кабинетите на кмета на Общината/ 
кметовете на кметства. 

Чл. 15. Знамето на Община Козлодуй/знамената на кметствата се поставя: 
1. непосредствено до административната сграда на Общината/кметството; 
2. в заседателната зала на общинската  администрация; 
3. в заседателната зала на Общинския съвет; 
4. в кабинета на кмета на Община Козлодуй/кметството и председателя на ОбС; 
5. в ритуални зали. 
Чл. 16. Участието на знамената в чествания, тържества и други може да се 

осъществява в следните случаи: 
1. Национален и официални празници на Република България;  
2. Празник на град Козлодуй/кметството;  
3. Тържествени заседания на Общинския съвет; 
4. В други случаи с разрешение на кмета на Общината/кметството. 
Чл. 17. (1) Редът за участие на знамената в тържествата и честванията по чл. 16 се 

съобразява с изискванията на държавния протокол  на Република България:   
 (2) Знамето на Община Козлодуй е йерархично подчинено по смисъл и значение на 
Националното знаме на Република България. 

 
Раздел III 

Празник и химн на град Козлодуй и празници на кметствата 
 

Чл. 18. (1) Празникът на град Козлодуй е 30 май. Празникът се провежда под 
патронажа на кмета на Общината и се организира от общинската администрация. 

Чл. 19. (1) Програмата за празника на град Козлодуй и план-сметката за 
финансирането й са неразделна част от Програма „Ботеви дни”, която се внася и приема от 
Общинския съвет преди приемането на бюджета за съответната година. 

(2) Подготовката и провеждането на празника се финансират от: 
1.  бюджета на Община Козлодуй; 
2.  спонсорство и реклама; 
3.  други, разрешени от закона, източници.  
Чл. 20.  Химнът на град Козлодуй е песента „Песен за Козлодуй” /Приложение № 

11/.  
Чл. 21. Празници на кметствата: 
1. Кметство Бутан – 9-10 юни или втората събота и неделя на месец юни – Спасовден 

– Храмов празник; 
2. Кметство Гложене – 24 май – Ден на славянската писменост и българската 

култура; 
3. Кметство Крива бара – Димитровден – 12-13 ноември или втората събота и неделя 

на месец ноември; 
4. Кметство Хърлец – 28 август – Успение на Пресвета Богородица (по Стар стил) 

или последната събота и неделя на месец август. 
 
 
 
 
 



 

 6

Глава трета 
ЗНАЦИТЕ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

 
Раздел I 

Официален (Златен) печат на Община Козлодуй 
 

Чл. 22. Официалният печат  на Община Козлодуй е Златният печат. Община 
Козлодуй е удостоена със  Златен печат „ Уникален европейски град” от Европейския форум 
на експертите и официалното представителство на уникалните селища в Европа. Златният 
печат е с кръгла форма, в централната му част е изписан текст на английски език – 
„Козлодуй  уникален европейски  град”. /Приложение № 12/ 

Чл. 23. Официалният (Златният) печат на Община Козлодуй се съхранява от кмета на 
Общината. 
  Чл. 24.   Официалният (Златният)  печат на Община Козлодуй се полага след подписа 
на кмета на Общината  върху оригиналите на: 
  1. споразумения, договори и други официални документи с важно, дългосрочно и 
представително за Община Козлодуй значение; 
  2. пълномощни за представяне на Община Козлодуй в международни прояви и в 
отношенията с други държави и побратимени градове; 
  3. декларации от името на Община Козлодуй; 
  4. удостоверения за удостояване с отличията на Община Козлодуй; 
  5. други документи с представителен за общината характер или изискуеми по закон. 
 

Раздел II 
Почетни книги на Община Козлодуй 

 
Чл. 25. (1) Имената на удостоените с отличия на Община Козлодуй се вписват в 

почетни книги: 
1. Почетна книга  „Почетен гражданин на град Козлодуй”; /Приложение № 13/ 

            2. Почетна книга на носителите на Почетен плакет на Община Козлодуй, Значка на 
Община Козлодуй и Грамота „За заслуги към Община Козлодуй”. /Приложение № 14/ 
 (2) Книгите се водят от управомощени, съответно от председателя на Общинския 
съвет и кмета на Община Козлодуй, лица. 
 (3) Почетните книги в двете й разновидности се изработват в еднакви по форма  
томове с номерирани листа, на предната корица e изобразен Гербът на Община Козлодуй. 
 

РАЗДЕЛ III 
Кметска огърлица и ключ на Община Козлодуй 

 
  Чл. 26. Кметската огърлица и Ключът на Община Козлодуй са символи на местната 
власт,  на отговорност и приемственост.  

Чл. 27. (1) Основен елемент на огърлицата е абревиатурата на Националното 
сдружение на общините в Република България и плочки с  изобразен лъв, свързани с 
метални халки. Съдържа медальон, на който е изобразен Гербът на Община Козлодуй. 
/Приложение № 15/ 

(2) Кметската огърлица се носи от кмета на Общината в следните случаи: 
1. При връчване на Почетния знак за удостояване със званието “Почетен гражданин 

на град  Козлодуй”; 
2. При особено официални случаи – срещи с представители на международни 

организации, на други държави; 
3. При тържествени заседания на Общинския съвет. 
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Чл. 28. (1) Ключът на община Козлодуй е пластика, представляваща авторска 
интерпретация. Изработен е от бронз с размери 7/24/9 см. Ключът е единичен екземпляр. 
/Приложение № 16/ 

(2) Сувенирно копие на ключа се връчва на завършващите средно образование 
младежи, на млади учители, на заслужили граждани, по преценка на кмета на Общината. 

Чл. 29. Кметската огърлица и Ключът се съхраняват от кмета на Общината и се 
предават при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет.  
 

Глава четвърта 
ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

 
Раздел І 

Звание „Почетен гражданин на град Козлодуй” 
 

Чл. 30. Със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” се удостояват български 
или чуждестранни граждани  (приживе или посмъртно) за многобройни или изключителни 
заслуги в областта на социалния, културния, духовния и стопански живот на  град Козлодуй 
и Общината.   
  Чл. 31 (1) Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на град 
Козлодуй” може да се направи от: 

1. кмета на Община Козлодуй; 
2. председателя на Общинския съвет; 
3. държавни и общински институции; 
4. общински съветници; 
5. кметовете на кметства; 
6. обществени организации; 
7. гражданска инициатива, организиранa чрез подписка от минимум 20 граждани.   

 (2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до  Общинския съвет и трябва 
да бъдат придружени от: 
 1. подробни мотиви; 
 2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към гр. Козлодуй и общината 
(прилагат се и копия от документи); 
 3. биография на предлагания кандидат; 
 4. писмено съгласие на кандидата или неговите наследници за удостояване със 
званието.   
 (3) Председателят на Общинския съвет внася материалите по ал. 2   за обсъждане в 
комисия съставена от: кмета на Община Козлодуй/кмета на кметство, председателя на 
Общинския съвет, членовете на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, 
спорта, туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото 
към Общинския съвет и секретаря на общината. 
  (4) Комисията по ал. 3 изготвя доклад, който се внася за обсъждане на заседание на 
Общинския съвет от председателя на Общинския съвет. 
  (5) Общинският съвет приема решение по направените предложения с явно 
гласуване, с мнозинство повече от половината от  общия брой съветници. 
  (6) Ако предложеният за удостояване със званието „Почетен гражданин на град 
Козлодуй” не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови 
след 3 години. 
 Чл. 32. (1) След приемане на решението на удостоения се изпращат препис от 
решението на Общинския съвет и покана, която съдържа дата, час  и място  на провеждане  
на тържественото заседание на Общинския съвет, на което ще се извърши удостояването.    
               (2) Решението на Общинския съвет по чл. 31  ал. 5, както и докладът до  
Общинския съвет  за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Козлодуй” се 
публикуват на интернет-страницата на общината.   
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 Чл. 33. (1) Удостояването със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” се 
извършва на официална церемония, която се провежда на тържествено заседание на 
Общинския съвет на празника на град Козлодуй или в друг ден, определен с решение на  
Общинския съвет. 
 (2) На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” се връчва 
Почетен плакет.  Почетният плакет е изработен от черен мрамор, на лицевата страна е 
вградено метално цветно изображение на Герба на Община Козлодуй и надпис „Почетен 
гражданин на град Козлодуй”, на обратната страна на вградена метална плоча е гравиран 
текст, съдържащ името на удостоения, номера и датата на решението за удостояване и 
номера на протокола от заседанието на Общинския съвет. Почетният плакет е поставен в 
луксозна черна кутия. /Приложение № 17/ На удостоените се издава Удостоверение за 
притежание. 

 (3) На удостоените се връчва и Почетна грамота, подписана от председателя на 
Общинския съвет и кмета на Община Козлодуй,  съдържаща мотивите за удостояване, 
подпечатва се с Официалния (Златен) печат. 
  (4) Художествените проекти на Почетния плакет и Почетната грамотата се 
утвърждават от Общинския съвет.  
  (5) Почетният плакет се връчва от кмета на Общината, а Почетната грамотата от 
председателя на Общинския съвет. 

(6) Имената на удостоените, дата на раждане, номер и дата на решението и номера на 
протокола от заседанието на Общинския съвет, както и датата на връчване на званието се 
вписват в Почетната  книга по чл. 25, ал. 1, т. 1. 
 Чл. 34.  (1) Общинският  съвет със свое решение може да отнеме званието „Почетен 
гражданин на град Козлодуй” на лица, които: 
 1. след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ 
характер   и имат влязла в сила присъда; 
 2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на град Козлодуй 
и на Република България; 
 3.  писмено са заявили това свое желание.  

(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общинския съвет с явно 
гласуване с   мнозинство повече от половината от  общия брой съветници. 

(3) Лишените от званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”  са длъжни да 
върнат Почетния плакет, Почетната грамота и Удостоверението за притежание в 
едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание. Почетната 
грамота и Удостоверението за притежание се унищожават, а Почетният плакет се съхранява 
от кмета на Общината. 

Чл. 35. При загубване или унищожаване на Удостоверението за притежание, по 
независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до 
Общинския съвет.  
 Чл. 36. (1) Носителите на званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” имат 
право: 
 1. да бъдат включвани в състава на представителни делегации в страната и чужбина 
за сметка на общинския бюджет;  
 2. да присъстват на заседания на Общинския съвет  с право на съвещателен глас; 
 3. да участват в чествания и празници, организирани от Община Козлодуй. 
  (2) На лицата, на които званието е присъдено посмъртно се поставят възпоменателни 
плочи. Видът и мястото на паметната плоча се определят от Постоянната комисия по 
образование, култура, младежта, спорта, туризма, вероизповеданията и интеграцията на 
малцинствените групи в обществото към Общинския съвет и архитекта на Общината, а 
средствата се осигуряват от общинския бюджет.  
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Раздел ІІ 
Почетен плакет на Община Козлодуй 

 
 Чл. 37. (1) Почетният плакет на Община Козлодуй е отличие с местно значение.            
Почетният плакет на Община Козлодуй представлява ромб, изработен  от безцветно стъкло, 
монтиран на поставка, на която е гравиран надпис „Община Козлодуй”. Неизменна част от 
Почетния плакет на Община Козлодуй е Гербът на Община Козлодуй. Почетният плакет е в 
луксозна тъмносиня кутия. /Приложение № 18/ 
 (2) Художественият проект на Почетния  плакет на Община Козлодуй се утвърждава 
от кмета на Общината. 

Чл. 38. (1) Почетният плакет на Община Козлодуй се присъжда на български и 
чуждестранни граждани, общински  служители и общински съветници (приживе или 
посмъртно), които имат значителен принос в развитието на общината и заслуги към 
неговите граждани. 

(2)  Почетният плакет на Община Козлодуй може да се връчва и като колективно 
отличие. 
 Чл. 39. (1) Мотивите за отличаване с Почетния плакет на Община Козлодуй са:  
 1. значими постижения в областта на   образованието,   културата,   здравеопазването 
и спорта; 
 2. значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейности свързани със 
социалното подпомагане и развитието на гражданското общество;   
 3. проявен героизъм; 
 4. реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за 
устойчивото развитие на общината 
 5. принос, свързан с развитието и популяризирането на  община Козлодуй 
 6. значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото 
наследство и екологичното равновесие на територията на   общината.  
 (2)  Писмено предложение за присъждане на Почетния плакет на Община Козлодуй 
могат да правят: 
 1. кметът на Община; 
 2. кметове на кметства; 
 3. председателят на Общинския съвет; 
 4. общински съветници;   
 5. обществени и професионални организации и творчески формирования; 
 6. гражданска инициатива, организиранa  чрез подписка от минимум 20 граждани.  
 7. държавни и общински институции.  
 (3) Предложенията по ал. 1 се отправят до кмета на Общината и трябва да бъдат 
придружени от: 
 1. подробни мотиви; 
 2. биография; 
 3. описание на дейността на кандидата и заслугите му (прилагат се и копия от 
документи); 
 4. писмено съгласие на кандидата за присъждане Почетния  плакет на Община 
Козлодуй. 
 Чл. 40. (1) Кметът на Община Козлодуй съставя комисия от представители на 
администрацията, общински съветници и други, която разглежда предложенията и съставя 
доклад за приемане на решение за присъждане на Почетния плакет на Община Козлодуй. 
Докладът се внася  в Общинския съвет от кмета на Общината.         
 (2) Общинският съвет приема решение по направените предложения с явно гласуване 
с мнозинство от общия брой  общински съветници; 
 (3)  Ако предложеният за награждаване с Почетния плакет на Община Козлодуй не 
получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години. 
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 Чл. 41. (1) След приемане на решението за присъждане на Почетния плакет на 
Община Козлодуй на удостоения се изпращат копие от решението на Общинския съвет и 
покана, която съдържа дата, час  и място на провеждането на церемонията за връчване на 
отличието. 
 (2)  Решението по ал. 1, както и докладът до Общинския съвет  за присъждане на  
Почетния плакет на Община Козлодуй се публикуват на интернет страницата на  Общината. 
 Чл. 42. (1) Връчването на Почетния плакет на Община Козлодуй се извършва от 
кмета на Общината на официална церемония. 
 (2) На наградените с Почетния плакет на Община Козлодуй се връчва Грамота, 
съдържаща мотивите за присъждане, подписана от кмета и председателя на Общинския 
съвет, подпечатана  с Официалния (Златен) печат на Общината. 

(3) Имената на наградения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на  
Общинския съвет и датата на връчване на отличието се вписват в Почетната книгата по чл. 
чл. 25, ал. 1, т. 2. 

 
Раздел III 

Значка на Община Козлодуй 
 

Чл. 43. Значката на  Община Козлодуй  има характер на отличие. Изработена е от 
метал и представлява цветно  изображение на Герба на Община Козлодуй, в размери 25/35 
мм. /Приложение № 19/ Поставена е в луксозна кутия. 
 Чл. 44. (1)  Значката на Община Козлодуй се връчва при встъпване в длъжност на: 
 1. кмета на Община;    
 2. кметовете на кметствата;  
 3. общинските съветници;   
 4. заместник-кметовете, секретаря и главния архитект на Общината. 
 (2)  Значката на Община Козлодуй се носи при изпълнение на служебните 
задължения, както и по време на Националния празник на Република България, 
официалните празници,  Празника на град Козлодуй и други празници с местно и 
национално значение.  
 Чл. 45. (1)  Значката на Община Козлодуй се връчва на кмета на Общината, 
кметовете на кметствата и на общинските съветници от председателя на Общинския съвет.    
 (2) Значката на Община Козлодуй се връчва на председателя на  Общинския съвет от 
най-възрастния общински съветник.  
 (3) Значката на Община Козлодуй, извън упоменатите в ал. 1 и ал. 2 лица, се връчва 
от кмета на Общината. 
 (4) Значката на Община Козлодуй може да се връчва и посмъртно.  
 Чл. 46. (1) По предложение на кмета на Общината или на председателя на   
Общинския съвет, с решение на  Общинския съвет, със Значката на Община Козлодуй се 
отличават: 
 1. български и чуждестранни граждани с особени заслуги при изпълнението на своя 
граждански или служебен дълг;  
 2. дейци на културата, образованието, здравеопазването, духовния живот, спорта, 
туризма, с принос в развитието на града и местното общество, в съхраняването и 
обогатяването на историческата му памет; 
 3. граждани, проявили висока гражданска доблест при отстояване на  обществено 
значими интереси;   
 4. талантливи ученици и студенти, спечелили призови места в национални конкурси 
и олимпиади; 
 5. дарители. 
 (2) Предложенията за награждаване със Значка на Община Козлодуй съдържат 
мотиви за удостояването, повод и биография на предлаганото за удостояване лице. 
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 Чл. 47. (1)  Значката на Община Козлодуй се  присъжда с решение на Общинския 
съвет, взето с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на 
общинските съветници. 
 (2) След приемане на решението за награждаване със Значка на Община Козлодуй на 
наградения се изпращат копие от решението на  Общински съвет и покана, която съдържа 
дата, час и място на провеждането на церемонията за връчване на отличието.   
 (3)  Решението  по ал. 1, както и докладът до Общинския съвет  за награждаване със  
Значка  на Община Козлодуй се публикуват на интернет страницата на Общината. 
 (4) Ако предложеният за награждаване не получи необходимия брой гласове, 
неговата кандидатура може да се поднови след 1 година. 

Чл. 48. (1) Значката на Община Козлодуй се връчва при подходящи поводи, 
тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, 
чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др. 
  (2) На наградените се връчва и Удостоверение, подписано от кмета на Община 
Козлодуй и председателя на Общинския съвет, подпечатано с Официалния (Златния) печат 
на Общината. 

(3) Имената на отличения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на  
Общинския съвет и датата на връчване на отличието се вписват в Почетната книгата по чл. 
чл. 25, ал. 1, т. 2. 
 Чл. 49. Със заповед на кмета на Община Козлодуй, като знак със сувенирен и 
рекламен характер, с размери 17/25 мм., Значката на Община Козлодуй може да се връчва на 
участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се 
разпространява и продава в подходящи за целта търговски обекти.  

 
Раздел IV  

Грамота „За заслуги към Община Козлодуй” 
 

Чл. 50. (1) Грамотата „За заслуги към Община Козлодуй” е официален документ, 
който се връчва на български и чуждестранни граждани:  

1. дейци  в сферата на образованието, чиито постижения представляват принос в 
развитието  на общината; 

2. автори на литературни, художествени, музикални и други творби, дали своя 
принос за обогатяване културата на общината; 

3. спортисти и спортни деятели с високи постижения за прославата на Козлодуйската 
община;  

4. проявили героизъм и гражданска доблест;  
5. ученици, спечелили призови места в национални конкурси и олимпиади; 
6. дарители. 

 (2) Грамотата представлява композиционно и цветово решение на Герба на Община 
Козлодуй и надпис ”Грамота за заслуги към Община Козлодуй”. В нея се вписва името на 
отличения, номера и датата на връчването, както и мотивите за присъждане.  
 Чл. 51. (1) Инициатива за връчване на Грамота „За заслуги към Община Козлодуй” 
имат: 
 1. кметът на Община Козлодуй; 
 2. председателят на Общинския съвет и общинските съветници; 
 3. кметовете на кметствата; 
 4. неправителствени организации; 
 5. обществени институции; 
 6. директорите или ръководителите на културни институти; 
 7. директорите на училища. 

(2)   Награждаването с Грамота „За заслуги към Община Козлодуй” се извършва със 
заповед на кмета на община Козлодуй. 



 

 12

(3) Грамотите се връчват при подходящи поводи, тържествени събрания, 
тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини и чествания и др.  

Чл. 52. Връчените грамоти се завеждат в  Почетната книга по чл. чл. 25, ал. 1, т. 2. 
 

Глава четвърта  
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 Чл.53. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба виновните 
физически и юридически лица се наказват с административно наказание – глоба в размер от  
50 до 500 лева. 

(2)  При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.  
(3)  Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, 

определени със заповед на кмета на Общината. 
(4)  Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или  

упълномощени от него лица. 
(5)  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните 
нарушения и наказания. 

Чл. 54. За всички неуредени в настоящата наредба случаи се прилагат разпоредбите 
на Закона за административните нарушения и наказания. 
 

Глава шеста 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  
§ 1.  Настоящата  Наредба се приема на основание чл. 16 и чл. 21  ал. 1  т. 21 и т. 22  от 

ЗМСМА. 
§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за 

символиката и отличията на Община Козлодуй, приета с решение № 176 по протокол № 12 
от 02.09.2008 г., в сила от 12.09.2008 г. 

§ 3.  Настоящата   Наредба е приета от Общински съвет, Козлодуй с решение № 592 по 
протокол № 60 от 21.01.2019 г. и влиза в сила в 14-дневен срок от приемането й. 
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
МАЯ ЗАНЕВА 
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Приложение № 12 – Официален (Златен) печат на Община Козлодуй 
Приложение № 13 – Почетна книга „Почетен гражданин на град Кзлодуй” 
Приложение № 14 – Почетна книга на носителите на Почетен плакет на Община 

Козлодуй, Значка на Община Козлодуй и Грамота „За заслуги към Община Козлодуй” 
Приложение № 15 – Кметска огърлица 
Приложение № 16 – Ключ на Община Козлодуй 
Приложение № 17 – Плакет на удостоените със званието „Почетен гражданин на 

град Козлодуй” 
Приложение № 18 – Почетен плакет на Община Козлодуй 
Приложение № 19 – Значка на Община Козлодуй 
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Приложение № 1                          
 

Герб на Община Козлодуй   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Приложение № 2                                           Приложение № 3 
 

Герб на кметство Бутан                               Герб на кметство Гложене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 
 

Приложение № 4                                         Приложение № 5 
 

Герб на кметство Крива бара                        Герб на кметство Хърлец 
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Приложение № 6 
 

Знаме на Община Козлодуй 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7                                           Приложение № 8 
 

Знаме на кметство Бутан                           Знаме на кметство Гложене 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                                                                                              
 

Приложение № 9                                          Приложение № 10 
 

Знаме на кметство Крива бара                        Знаме на кметство Хърлец 
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Приложение № 11 
 

Химн на град Козлодуй 
 

Песен за Козлодуй 
 

/1/ На разсъмване от кея, 
вятър речен що нахлуй, 

Ботевата епопея 
ми припомня Козлодуй. 

 

Припев: 
Нека като полъх нежен 

твойта радост в мен нахлуй, 
Козлодуй, мой ненагледен, 

атомен мой Козлодуй, Козлодуй. 
 

/2/ Първа атомна ли зърна 
гордостта ми запламти 
и жадувам да прегърна 
твойте нови красоти. 

 

Припев: … 
 

/3/ Поглед вдигна ли в небето 
към бездимния комин, 

радост пълни ми сърцето, 
че на българин съм син. 

 

Припев: … 
 

/4/ И след дневната умора, 
сред усмихнати лица, 

гледам как над кръгозора 
палиш ядрени слънца. 

 

Припев: … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст и музика: Евгени Панов 
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Приложение № 12 
 

Официален (Златен) печат на Община Козлодуй 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 13                                                            Приложение № 14 
 

Почетна книга                                                                   Почетна книга 
„Почетен гражданин на град Козлодуй”                          на носителите на Почетен плакет  

                                                                                             на Община Козлодуй,  
                                                                                              Значка на Община Козлодуй  

                                                                                           и Грамота  
                                                                                                   „За заслуги към Община 

                                                                                               Козлодуй”                                 
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  Приложение № 15                                                            Приложение № 16 
 
              Кметска огърлица                                                   Ключ на Община Козлодуй 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 17 
 

Плакет на удостоените със званието 
„Почетен гражданин на град Козлодуй” 
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Приложение № 18 
 

Почетен плакет на Община Козлодуй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение № 19 
 

Значка на Община Козлодуй 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


