Наредба
за символите, почетните знаци,отличията и почетните звания
на град Сухиндол

Глава първа
Общи положения
Чл.1.Тази
Наредба
урежда
вида
и
съдържанието
на
символите,почетните знаци,отличията и званията на гр.Сухиндол,както и
условията,критериите и начина на използуване,а така също и реда за
връчване на символите,знаците, отличията и званията в тържествени
случаи и по специални поводи.
Чл.2.При определяне вида и символиката на знаците се вземат
предвид традициите, историята и достиженията на града, населението и
района, в икономиката, културата и образованието.

Глава втора
Символи на град Сухиндол
Чл.3.Символите на град Сухиндол, обект на Наредбата са в
йерархическа последователност и взаимосвързаност:
1.Знаме на град Сухиндол;
2.Герб на град Сухиндол;
3.Почетен знак на град Сухиндол;
4.Плакет на град Сухиндол;
5.Почетна значка на град Сухиндол;
6.Почетна грамота.

Глава трета
Знаме на град Сухиндол
Чл.4.Знамето на град Сухиндол е с първостепенно значение.
Чл.5.Знамето е с три цвята:син,червен (бордо) и зелен.В центъра е
поставен гербът на град Сухиндол.
/1/. Знамето се изработва от копринен плат с размер 90 на 150 см.
Гербът се извезва с копринени конци в златен цвят. Знамето се обшива с
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ресни. Дръжката на знамето е цилиндрична,изработена от дърво с
диаметър 3,5 см. и завършва с пика.
Това знаме е уникат.
/2/. Копия на знамето могат да се изработват в различни размери в
зависимост от мястото на поставянето. Те се правят без ресни.
/3/.Може
да
бъде
тиражирано
в
разнообразни
варианти,флагове,отпечатвано
на хартия,да се увеличава или
намалява,като се спазва съотношението на символите. При използуване
във вертикално положение гербът се поставя прав.
Чл.6.В този си вид знамето на Сухиндол символизира:синия цвят стремежа да живеем в един мирен свят, обединена Европа, с чиста околна
среда и въздух; червеният цвят – бордо – вековната традиция в поминъка
на Сухиндолци – отглеждане на грозде и добив на вино; зеления цвят –
полята и природата – източник на блага за нашия живот и бит.
Чл.7.Знамето задължително се поставя в кабинета на кмета, а копия
– в кабинета на председателя на Общинския съвет, заседателната зала на
Общинския съвет, учебните заведения и на пилон пред сградата на община
Сухиндол.
Чл.8.Участието на знамето в чествания,тържества и други може да се
осъществява в следните случаи:
/1/. Национални празници на Република България:
/2/. Празник на град Сухиндол;
/3/. Празници и чествания на годишнини от събития в страната и
историята на град Сухиндол;
/4/. Тържествени заседания на Общинския съвет – Сухиндол.
Чл.9.Забранява се използуването на тиражирани варианти на знамето
на град Сухиндол за политически, религиозни и националистически
послания.
Чл.10.Знамето на град Сухиндол е йерархично подчинено по смисъл
и значение на Националното знаме на Република България.

Глава четвърта
Герб на град Сухиндол.
Чл.11.Гербът на град Сухиндол представлява щит с корона
прикрепян от двете страни от два лъва с вписан в него грозд, като символ
на традиционния поминък. Над грозда под короната,символ на
националната ни единтичност, са изобразени: мастилница и писалка,
символизиращи духовността – традициите в просветата и културата; везна
- символизираща търговията с грозде и вина; житен клас – символизиращ
земеделието и зърнопроизводството като другата важна част от поминъка
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на Сухиндолци. В долния край на герба е изписано с кирилица името на
града – Сухиндол.
Чл.12. Гербът присъствува като елемент от знамето на град
Сухиндол.
Чл.13. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти,
да се отпечатва на хартия, да се уголемява или умалява при спазване на
съотношенията между отделните елементи в него по утвърден еталон.

Глава пета
Почетни знаци на град Сухиндол.
Чл.14. Почетните знаци на град Сухиндол, обект на Наредбата са в
йерархическа последователност и взаимосвързаност:
/1/. Почетен знак на град Сухиндол;
/2/. Плакет на град Сухиндол;
/3/. Почетна значка на град Сухиндол;
/4/. Почетна грамота.
Чл.15. Почетният знак на град Сухиндол представлява герба на град
Сухиндол, поставен в луксозна кутийка, гарнирана от вътре с кадифе.
Чл.16. Почетният знак на град Сухиндол се връчва след решение на
Общинския съвет на почетните граждани на Сухиндол.
Чл.17. Плакетът на град Сухиндол представлява също герба на
Сухиндол, но малко по – голям, поставен в луксозна кутийка, гарнирана
отвътре с кадифе.
Чл.18. С плакета на град Сухиндол със заповед на Кмета се
удостояват високопоставени български и чуждестранни гости, както и
български граждани от града и общината за изключителните им заслуги
във всички области на обществения живот.
Чл.19. Почетната значка на град Сухиндол представлява умален вид
на герба на Сухиндол.
Чл.20. Значката се изработва в два варианта:
/1/. Обикновена;
/2/. Златна, поставена в специална кадифена кутийка.
Чл.21. Почетната значка на град Сухиндол се дава на председателя
на Общинския съвет, на общинските съветници, на кмета, на заместник
кметовете, секретаря на общината и кметските наместници при
встъпването им в длъжност.
Чл.22. По предложение на Кмета на Сухиндол тя може да се даде и
на общинските служители.
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Чл.23. С почетната значка на община Сухиндол – златна се
отличават почетните граждани, дарители на дарения с непреходна
стойност, както и други граждани за особени заслуги и принос в
икономиката и културата на града и общината.
Чл.24. Тиражиран вариант на почетната значка може да се използува
и като сувенир.
Чл.25. Почетната грамота представлява луксозен лист в правоъгълна
форма с художествено оформление и изображение герба на община
Сухиндол.
Чл.26. Грамотата се поставя в подходяща папка също художествено
оформена.
Чл.27. Почетната грамота е официален документ, който се издава от
община Сухиндол на български и чуждестранни институции и граждани с
принос в развитието на град Сухиндол и общината в всички сфери на
обществения живот, на дарители на дарения с непреходна стойност.
Чл.28. Удостояването с почетните знаци на град Сухиндол – плакет,
почетна значка и почетна грамота, става със заповед на Кмета и
съгласуване с Общинския съвет. Връчването им се извършва на подходящи
тържества или тържествени заседания на общинския съвет от Кмета или от
упълномощено от него лице.
Чл.29.За наградените с почетните знаци се води отделен регистър,
който се съхранява от кмета на общината или от упълномощено от него
лице.

Глава шеста
Почетна книга
Чл.30.Почетната книга представлява художествено оформена
луксозно книга, в която се вписват почетните граждани на град Сухиндол,
както и наградените със златна значка български и чуждестранни граждани
за приноса им в развитието и утвърждаването на града и общината, на
дарители на дарения с непреходна стойност, на граждани проявили
героизъм и жертвоготовност. На първата страница се изобразява герба на
град Сухиндол с надпис Книга за почетните и заслужили граждани на
Сухиндол.
Чл.31. Вписването в книгата става с решение на общинския съвет и
заповед на кмета за конкретните случаи. При вписванията се посочват
трите имена, мотивите,поводът и основанията за удостояването им.
Чл.32. Книгата се съхранява от кмета на общината или
упълномощено от него лице.
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Преходни и заключителни разпоредби

§1.Знамето на град Сухиндол се поставя в заседателната зала заедно
със знамето на Република България и знамето на Европейската общност.
§2. Забранява се ползването на герба на град Сухиндол като символ
на други организации и фирми без разрешение на кмета на общината.
§3. Почетната значка и почетната грамота могат да бъдат и
самостоятелни призове за заслуги на институции,организации и личности.
§4. Удостояването със символите,почетните знаци и звания се
оповестява по подходящ начин пред населението на града и общината.
§5. При определени поводи община Сухиндол може да учредява
допълнителни символи и отличия.
§6. За неуредени с настоящата Наредба въпроси, Общинският съвет
Сухиндол приема отделни решения.

Настоящата Наредба е приета с Решение № 161 на протокол
32/12.12.2005 г. на ОбС Сухиндол.
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