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П Р А В И Л Н И К 
 

ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ,  ОБЛАСТ СМОЛЯН 
 

Раздел І 
Символи 

 Знаме на община Баните 
 
 Чл.1. Знамето на община Баните, на което е изобразен герба на Баните е 
символ на административно-териториалната самостоятелност и цялост на община 
Баните. 
 Чл.2. Общинското знаме има правоъгълна форма и е едноцветно-светло 
синьо,  с изобразен на него герба на Баните. 
 Чл.3. Общинското знаме се издига на обществените сгради при провеждане 
на Празника на общината и минералната вода, на специално обособените пилони за 
тази цел и други важни общински тържества. 
 Чл.4. Общинското знаме се поставя и на специални носещи тела с поставки, 
заедно с националното знаме и знамето на Европейския съюз в заседателната зала на 
Общината, където се провеждат заседанията на Общинския съвет, в кабинетите на 
кмета на община и председателя на общинския съвет. 
 Чл.5. При издигане или при поставяне на Общинското знаме наред с 
Националното знаме и знамето на Европейския съюз, Знамето на община Баните стои 
по средата. 
  
 Златен плакет на община Баните 
  
 Чл. 6. Златният плакет на община Баните е уголемен вариант на герба на 
Баните в специална кутия. 
 Чл.7. При връчването му се съпровожда със специален документ, подписан от 
кмета на общината и печат. 
 Чл.8. “Златен плакет на община Баните” се дава на физически и 
юридически лица с големи заслуги към Баните, община Баните и нейните граждани. 
 Чл.9. “Златният плакет на община Баните” се връчва от кмета на община 
на заседание на Общинския съвет или на друго място, определено с решение на 
Общинския съвет. 
 Чл.10. Предложението за награждаване със “Златен плакет на община 
Баните” се прави от Комисията по отличията в община Баните в състав-кмета на 
общината, председателя на Общинския съвет, секретаря на общината, ръководителите 
на групите съветници или председателите на постоянните комисии от Общинския 
съвет. 
 Чл.11. Предложението се обсъжда на заседание на Общинския съвет и се приема 
с явно гласуване, с обикновено мнозинство от всички общински съветници. 
 Чл.12. Награденият със “Златен плакет на община Баните” се вписва в 
Почетната книга на общината. 
 
 Значка на община Баните 
   
 Чл.13. Значката на община Баните  е  умаленият размер на герба на Баните, 
изработена  от метал. 
 Чл.14. Значката се връчва на лица, заемащи следните длъжности: 
                          1. кмет на община; 
              2. председател на общински съвет; 
                         3. заместник кмет на община; 
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               4. секретар на община; 
                5. общински съветник; 
               6. главният архитект на община Баните; 
                          7. други служители на изборна длъжност в Общинска администрация 
Баните; 
 Чл.15. По предложение на кмета на общината и с решение на Общинския съвет 
със значката на община Баните се отличават български и чуждестранни граждани 
със заслуги в изпълнението на своя граждански или служебен дълг, принос в 
развитието на Баните и общината и съхраняването на историческата му памет, 
културното наследство, културните ценности и дарителство. 
 Чл.16. (1) Значката на Баните се връчва от кмета на общината. 
 (2) Значката на Баните на кмета на община се връчва от Председателя на 
Общинския съвет. 
 Чл.17. Носителят на значката на Баните се вписва в Почетната книга на 
Общината и се съхранява от секретаря на общината. 
 Чл.18. Значката на Баните се носи в следните случаи: 
              1. в приемното време на служителите и общинските съветници; 
              2. по време на заседанията на общинския съвет; 
              3. на националния празник на Република България; 
              4. празника на община Баните и минералната вода и други официални 
празници в държавата и общината на церемонии, тържества и ритуали; 
              5. и в други случаи по преценка на носителите на значката. 
 
 Символичен ключ на Баните 
 
 Чл.19. Символичният ключ на Баните е отлят от метал по проект на проф. 
Димитър Серезлиев  и  е  поставен  в  тъмночервена  кутия  с  герба  на  Баните на 
капака с надпис ” Община Баните. Символичен ключ на Баните” Ключът се 
съпровожда със специален документ с подпис на кмета на общината. 
 Чл.20. Символичният ключ на Баните се връчва на български и 
чуждестранни граждани, на ръководители на чуждестранни делегации, на кметове на 
побратимени на Баните градове, на шефове на дипломатически мисии в България, на 
Председателя на Народното събрание, на Председателя на Министерския съвет на 
Република България, на Президента на Република България, на министри и други лица 
и личности от България и чужбина  с реален принос за развитието на община Баните. 
 Чл.21. Ключът се връчва от кмета на общината. 
 
 Символ на местната власт 
  
 Чл.22. Символа на местната власт съчетава в себе си общонационални 
елементи-огърлица и общински елемент-гербът на общината. 
 Чл.23. Огърлицата е изработена от месинг и съдържа в себе си лъва от 
националния герб и значка на Националното сдружение на общините в Република 
България и Гербът на общината. 
 Чл.24. Символа на местната власт се предава при изтичането на един 
мандат и започването на нов, от един кмет на община на друг кмет на община на 
първото заседание на Общинския съвет. 
 
 Печат на община Баните 
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 Чл.25. Печатът на община Баните е кръгъл с диаметър 4 см с два кръга. Във 
вътрешния кръг е разположен умален размер на герба на Баните. Във външния кръг 
има надпис “ ОБЩИНА БАНИТЕ”. 
 Чл.26. Отделите и звената в Общинска администрация Баните имат печат по 
подобие на общинския, като във вътрешния кръг вместо герба е наименованието на 
отдела или звеното. 

 
Раздел ІІ 
Отличия 

  
 Почетен гражданин на Баните 
  
 Чл.27. (1) Званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БАНИТЕ” се присъжда 
на български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги към Баните и 
неговите граждани. 
 (2) Награденият със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БАНИТЕ” 
получава позлатен почетен знак ( уголемен вариант на герба на Баните с лента. 
Лентата има светло син цвят, какъвто е цвета на знамето на Баните). 
 (3) Почетният знак е в червена кутия с герба на Баните на капака и надпис 
“Община Баните. Почетен гражданин.” 
 (4) Почетният знак се съпровожда със специален документ (Грамота) с подпис 
на кмета на община и печат на Общината, който потвърждава, че лицето има 
присвоено звание “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БАНИТЕ” и с парична награда от 
300 (триста) лева. 
 Чл.28. Почетният знак с лента и документът на званието “ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА БАНИТЕ” се връчват от кмета на общината на заседание на 
Общинския съвет или на друго място с Решение на Общинския съвет. 
 Чл.29. Предложението за награждаване със званието “ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА БАНИТЕ” се прави от Комисия по отличията в състав: Кмета на 
общината, Председателя на Общинския съвет, Секретаря на общината,  
ръководителите на групите съветници или председателите на постоянните комисии от 
Общинския съвет. 
 Чл.30. Предложението се обсъжда на заседание на Общинския съвет и се 
приема в условията на тайно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на 
всички общински съветници. 
 Чл.31. Ако предложеният за награждаване не получи необходимия брой гласове 
неговата кандидатура може да се внесе повторно след 3 (три) години. 
 Чл.32. Почетният знак с лента и документите за званието “ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА БАНИТЕ” са номерирани и се съхраняват от секретаря на 
общината. 
 Чл.33. Почетният гражданин на Баните има право на безплатно пътуване с 
градския транспорт в рамките на община Баните, на свободен достъп до заседанията на 
Общинския съвет, да присъства като специален гост на всички тържества и празници 
на Баните и общината. 
 Чл.34. На лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда, почетното 
звание може да се отнеме с решение на Общинския съвет. 
 Чл.35. Удостоеният със званието се вписва в Почетната книга на общината, 
която се съхранява при Секретаря на общината. 
 
 Годишна награда на община Баните 
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 Чл.36. (1) Годишната награда на община Баните се дава на изтъкнати 
дейци и творци от областта на науката, културата, образованието и техниката по 
предложение на техни творчески организации. 
 (2) Предложението се обсъжда на заседание на Общинския съвет и се приема в 
условията на тайно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на всички 
общински съветници. 
  (3) Наградата има парично изражение, което се определя ежегодно и е 
съпроводено със Значката на Баните. 
 Чл.37. (1) Наградата се връчва от кмета на община Баните в празнична 
обстановка (заседания, Празника на община Баните и минералната вода, местните 
празници на различни селища от община Баните, юбилеи, Официални празници на 
Република България и други.  
 (2) За дейци и творци от областта на културата, образованието и науката, 
връчването на Годишната награда на община Баните става в навечерието на 24 
май. 
 Чл.38. Носителите на Годишната награда на община Баните се вписват в 
Почетната книга на Общината. 
 

   
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

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

§ 2. При необходимост правилникът може да се изменя и допълва. 
§ 3. Правилникът за символите и отличията на община Баните, област Смолян е 

приет с Решение № 137, взето по Протокол № 14 от 30.03.2005 година на Общински 
съвет-Баните, изменен и допълнен с Решение № 146 от 05.05.2005 година на 
Общински съвет-Баните и влиза в сила 10 ( десет) дни след приемането му от 
Общинския съвет. 

 
ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ( п ) 
                                   ( Веско Дончев ) 

 


