ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СТАТУТ
ЗА ДУХОВНО СТИМУЛИРАНЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

м.02.2001 год.
гр. Златоград

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Чл.1. Символи на община Златоград са: герб, знаме и химн на
общината.
(1) Герб на общината е утвърден през 1988г. от Държавно
обществения орган към КК, СБХ и САБ - държавна комисия за
изобразителни приложни изкуства и архитектура в два варианта: цветен и
графичен. Представлява правоъгълник с елементи: крепостна стена,
кристал и прозорец с вплетени два стръка тютюн.
(2) Знамето на общината е на златист фонд с цветно изображение на
герба и надпис "Беловидово"; "Златоград".
(3) Химн на общината е народната песен "Излел е Дельо Хайдутин" .
Чл.2.(1) Статута е предназначен да се осигури необходимата
нормативна база за оценка на всички обществени значими дела и духовна
награда за техните създатели, както и за запазване на националните
традиции. Съставен е на основание чл.16 от ЗМСМА.
(2) За заслуги към община Златоград могат да се удостоят и
награждават колективи, обществени организации и граждани на други
държави при спазване принципа на взаимност.
II. ВИДОВЕ НАГРАДИ НА ОБЩИНАТА:
Чл.3. Със символите на общината могат да се връчват:
1. Ключ на Златоград;
2. Медал за заслуги към общината;
3. Почетен знак;
4. Поименни ценни подаръци;
5. Други поощрения: грамоти, дипломи, адреси, медальони.
III. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:
Чл.4. Статутът цели:
1. Да активизира творческите сили и способности на гражданите във
всички социални области и сфери за развитието на Златоградска
община;
2. Да съдействува за възпитанието в дух на родолюбие и
съхраняване на традициите в общината;
3. Да утвърждава и усъвършенствува ценностите на демократичното
общество;
Чл.5. Статутът за духовно стимулиране се изгражда на принципа на
всеобхватността. Прилага се за всички граждани, стопански субекти и
организации с нестопанска цел, като диференцирано се оценява и
поощрява всеки принос в областта на производството, науката и културата.
Чл.6. Критериите за оценката на предложенията за духовно
стимулиране се определят въз основа на значимостта на постиженията в
социално-икономическото и духовно развитие на общината.
IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

Чл.7. Ключ на града (символичен, отливка от метал с форма
наподобяваща ключовете от порталните врати на старинните къщи в
Златоград).
Той е най-високото отличие на Общинския съвет. Присъжда се на
изтъкнати личности с особен принос за създаването на дружески
взаимовръзки между селища, региони, страни и народи, за укрепване на
световния мир.
Чл.8. Медал за заслуги към Златоград. Представлява герба в златист
цвят и носач с надпис "Златоград". Присъжда се на отделни граждани
българи и чужденци за:
1. Особенно високи успехи в материалната и духовна област;
2. При завършване строежа, окомплектоването и пускането в
експлоатация на крупни стопански, културни или комуникационни
обществени обекти;
3. Във връзка с чествуването на национални, международни или
местни празници;
4. По повод на кръгли годишнини и пенсиониране на изтъкнати
културни и обществени дейци;
5. За съхраняване, предаване и възпроизвеждане на ценностите от
българската традиционна, материална и духовна култура;
6. За проявена гражданска доблест;
Чл.9. Почетен знак на града. В кръгла форма, релефно изображение
на герба с надпис "Община Златоград" поставен в специална за целта
кутия. Почетен знак на града се връчва на колективи на: фирми,
предприятия, учреждения, организации, сдружения и др. Присъжда се за
успехи в материалната и духовна област, по повод на кръгли годишнини от
създаването на фирмата, предприятието, учреждението или учредяване на
организацията, сдружението и др.
V. РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАГРАЖДАВАНЕ:
Чл.10. Предложенията за награждаване се правят от Председателя на
ОбС, Председателя на Постоянната комисия при ОбС, Кмета на общината,
ръководители на фирми, предприятия, учреждения, организации,
сдружения и др.
(1) Ръководителите внасят предложенията чрез Председателите на
Постоянни комисии при ОбС-Златоград;
(2) Аргоментираните предложения и поименни списъци за
награждаване в случаите по ал.1. се внасят в съответната комисия 30 дни
преди заседанието на ОбС;
(3) ОбС-Златоград взема решение и наградите се обявяват със
заповед на Кмета на община Златоград ;
(4) Връчването на удостоените с общински награди се извършва от
Председателя на ОбС или упълномощено от него лице или Кмета на
общината;

(5) Обявяването и връчването на наградите се извършва при
подходяща тържествена обстановка не по-късно от три месеца от
награждаването;
(6) Присъждането на наградите и тяхното връчване се отразява по
подходящ начин от средствата за масова информация;
VI. ЛИШАВАНЕ, ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
НАГРАДИ
Чл.11. Лишаване от право на получени награди се постановява с
присъда на съда само в случай на осъждане за тежко престъпление,
съгласно чл.37, ал.1, т.9 и чл.50, ал.2 от Наказателния кодекс.
Чл.12.(1) ОбС-Златоград може да отнеме дадената награда или друго
отличие на лице, което :
1. След награждаването е осъдено за тежко престъпление;
2. Е лишено от българско гражданство;
(2) Дадените почетни звания и други награди и отличия се отнемат и
когато се установи, че те са били дадени без основание.
Чл.13. Лицата, които са лишени от право на получено почетно звание,
медал или друго отличие, както и тези на които те са отнети са длъжни в
едномесечен срок от уведомяването да ги върнат на органа, който ги е дал
заедно със съответните документи. Ако в определения срок не бъдат
върнати доброволно, те се отнемат от наградените чрез Кмета на
общината.
Чл.14. Медал, почетен знак или документ за награждаване изгубен
или унищожен по независещи от наградения причини, се възстановява от
органа, който го е дал.
VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ:
§1. По раздел II, чл.3, т.1, 2, 3, задължително са придружени с диплом.
§2. Всички награди за духовно стимулиране да се вписват във
въведена за целта летописна книга за духовно стимулиране в Община
Златоград.
§3. Този Статут е приет с Решение Nо 131 на заседание на ОбСЗлатоград, проведено на 03.09.1996 год. с Протокол Nо14
§4. Настоящия Статут с Решение NоВ
на ОбС-Златоград по
Протокол Nо24 от 27.02.2001г. се привежда към действуващата нормативна
база към 27.02.2001 год.
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