
 

НАРЕДБА 
ЗА СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

Чл.1. Настоящата наредба урежда отношенията  от местно 

значение, свързани  със  символите и почетната наградна система на 

Община Камено, както и условията и критериите за тяхното 

присъждане и връчване.  

Чл.2. Символи на Община Камено са: 

1. Знаме на Община Камено. 

2. Герб на Община Камено. 

3. Огърлица на кмета на Община Камено. 

4. Печат на Община Камено. 

5. Химн на Община Камено. 

6. Летописна книга на Община Камено.  

Чл.3. Официалният празник на Община Камено е 6 септември 

– Ден на съединението. 

Чл.4. Наградите на Община Камено са:    

1. Символичен ключ на града. 

2. Плакет на Община Камено. 

3. Значка. 

4. Почетна книга на Община Камено. 

5. Звание “Почетен гражданин” на Община Камено. 

Чл.5. Предложения за учредяване на нови почетни звания и 

награди се приемат от Общински съвет Камено по предложение на 

Кмета на Общината. 

Чл.6. Удостояването на граждани и организации с награди по 

чл.4 се извършва със заповед на Кмета на Общината, след решение 

на Общинския съвет взето с обикновено мнозинство. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА КАМЕНО 
 

РАЗДЕЛ І 

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

Чл.7. Знамето на Община Камено изразява самочувствието, 

силата на традицията и гордостта на гражданите на общината и е 

отличителен знак във вътрешните и международните й отношения.  



Чл.8. Знамето на Община Камено се изработва от копринен 

плат с размери 90/170см. Цветовете на знамето са зелен, бял, 

зелен.Знамето е обшито със златни ресни.Зеленият цвят се образува 

от следните съставки С-93%, М-41%, Y-98%, К-9%. В централната 

му част и от двете страни е изобразен гербът на Община Камено. 

Чл.9. Цветовете на знамето на Община Камено символизират: 

1.Зеленият цвят – израстването на Общината и историческата 

връзка със знамената на борците за национална освобождение, 

плодородието на българската земя и привързаността на жителите 

към родния край. 

2. Белият цвят – благородството на местните жители и 

надеждите им за благополучие. 

3. Златните орнаменти – богатството на човешката мисъл и 

подчертават благополучието, резултата от творческите и трудовите 

постижения на жителите на общината. 

Чл.10. Знамето се съхранява в кабинета на Кмета на 

Общината. 

Чл.11.Участието на знамето в чествания, тържества и други се 

осъществява в следните случаи:  

1. Официалните празници на Република България. 

2. Празника на Община Камено. 

3. Празници и чествания на годишнини от събития с важна 

роля в историята на Община Камено. 

4. Тържествени заседания на Общинския съвет.  

Чл.12. Редът за участие на знамето в тържествата и 

честванията по чл.11 се урежда в изготвен  ритуал от 

специализираната постоянна комисия, който се утвърждава от  

Общинския съвет, при съобразяване с изискванията на държавния 

протокол. 

Чл.13. Знамето на Община Камено се издига: 

1.   На сградата на Община Камено – постоянно. 

2. На пилони, поставени на входните артерии на града, на 

централните кръстовища и площади – постоянно.  

3.   На местата за провеждане заседания на Общинския съвет – 

постоянно. 

4.   На сградите на държавните и общински ведомства, 

общинските фирми, учебните заведения и културни институти – на 

национални  и официални празници и други чествания.  

Чл.14. Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни 

варианти, в т.ч. и вертикално, като при това положение гербът се 

поставя изправен. Всякакво тиражиране на знамето в т.ч. на хартия 

се позволява след писмено разрешение от страна на Кмета на 

Община Камено. 



Чл.15. Използването на тиражирани варианти на знамето на 

Община Камено, без писмено разрешение на Кмета на Община 

Камено, както и в случаи, уронващи престижа, подлежат на санкция.   

Чл.16. Забранява се използването на тиражирани варианти на 

знамето на Община Камено за политически, религиозни и 

националистически послания. 

Чл.17. Знамето на Община Камено е йерархично подчинено по 

смисъл и значение на Националното знаме на Република България.  

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ГЕРБ НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

Чл.18. Гербът на Община Камено изразява самочувствието, 

силата на традицията и гордостта на гражданите на общината и е 

отличителен знак във вътрешните и международните й отношения.  

Чл.19. Гербът на Община Камено има щитовидна форма. В 

горната част е оформена крепостна стена символизираща древността 

на нашия роден край. Под нея е изписано КАМЕНО. Около щита са 

изобразени житни класове, символизиращи развитието на селското 

стопанство в района и трудолюбието. В стилизиран вид по средата 

са изобразени пафти от народна носия символизиращи съхранението 

на народните традиции  и обичаи. Над тях е оформено цвете във 

формата на слънце, символи на красотата на родния ни край и 

плодородието. В долната част е изобразен факел с горящ огън, 

символ на знанието, на живота, на прогреса и напредъка.  

Чл.20. Гербът задължително присъства като елемент от 

знамето и печата на Община Камено. 

Чл.21. Гербът на Община Камено се поставя: 

1. На фасадата на сградата на Община Камено. 

2. В заседателната зала на Общински съвет Камено. 

3. В кабинетите на Кмета на Общината и Председателя на 

Общинския съвет. 

4. На бланките за официална кореспонденция на Община 

Камено. 

5. На почетни знаци и отличия, учредени от Общински съвет 

Камено. 

Чл.22. Гербът на Община Камено може да бъде изобразяван : 

1. На печатни материали на общинската администрация. 

2. На рекламни печатни и електронни издания. 

3. На указателните табели на границите на Община Камено и 

населените места от общината.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ 



ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

Чл.23.Основен елемент на огърлицата на Кмета на Община 

Камено е герба на общината. 

Чл.24.Огърлицата се връчва от новоизбрания Председател на 

Общински съвет Камено на новоизбрания Кмет на Общината. 

Чл.25.Огърлицата се носи от Кмета на Общината при следните 

случаи : 

1. Тържествен церемониал по случай празника на Община 

Камено 

2. Връчване на почетния знак на удостоените за почетни 

граждани. 

3. Протоколни срещи с официални представители на 

международни организации и държави. 

4. Други тържествени поводи.  

 

РАЗДЕЛ  ІV 

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

Чл.26. Печатът на Община Камено е с изображение на герба на 

общината и има кръгла форма. 

Чл.27. Печатът на Община Камено се съхранява от Кмета на 

Общината. 

Чл.28.Печатът на Община Камено се полага след подписа на 

Кмета на Общината върху оригинала на:  

1. Споразумения, договори и други официални документи с 

важно, дългосрочно и представително значение.за Община Камено.  

2. Представителни документи за отношенията на Община 

Камено с побратимени градове. 

3. Удостоверения за удостояване със званието “Почетен 

гражданин”. 

4. Други документи с представителен за общината характер 

или изискуеми по закон.  

          5. Официалният печат на Община Камено не се поставя върху 

документи, носещи административно-правни последици.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ХИМН НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 



Чл.29.Химнът на Община Камено е синтезиран израз на 

миналото, настоящето и бъдещето на общината, представен с 

изразните средства на музикално поетичното творчество. 

1.Химнът на Община Камено е по стихове на Евтим Евтимов и 

музика на Тончо Русев. 

2.Текста на химна на Община Камено е: 

Песен за Камено 

Всичко идва и минава 

пее и лети, 

само Камено остава 

в нашите очи. 

 

Сутрин Камено изгрява 

с песни и слънца, 

и завинаги остава  

в нашите сърца. 

 

Камено, Камено, 

знамето вдигни- 

само в тебе е земята 

пълна с добрини. 

 

Камено, Камено 

пеем с пълен глас, 

и където да отидем 

ти живееш с нас! 

 

Ти си приказка любима,  

бащин дом и зов 

и за всеки в тебе има 

място за любов! 

Чл.30.Химнът на Община Камено се одобрява от страна на 

Общинския съвет, с обикновено мнозинство.  

Чл.31.Изпълнението на химна на Община Камено е неразделна 

част от ритуала за участие на знамето на Община Камено.  

Чл.32.Химнът на Община Камено се изпълнява в случаите 

посочени в чл.11 ал.2, 3 и 4 от настоящата наредба.    

 

РАЗДЕЛ VІ 

ЛЕТОПИСНА КНИГА НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

Чл.33. Летописната книга е част от символиката на Община 

Камено. 



Чл.34. На вписване в летописната книга подлежат, събития, 

белязани от особеност, празничност и други белези, които 

съставляват изключителна важност, в т.ч. природни явления и 

събития със случаен характер. 

Чл.35. Вписването в летописната книга носи характер на 

бележка, в която фигурират: събитие /проява/, участници, главни 

лица, присъствие /гости/, проявление, главна насока, характерни 

белези /за събитие/, точно време и място. 

Чл.36. На вписване в летописната книга подлежат и проведени 

масови прояви, годишнини и чествания /юбилеи/, тържествени 

заседания на Общинския съвет с особено значение за бъдещето на 

Община Камено. 

Чл.37. На вписване в летописната книга подлежат събития и 

прояви, които  се провеждат извън територията на Община Камено, 

но свързани с личности и дейности, които са свързани с Общината. 

Чл.38. Селекция на подлежащите на вписване събития в 

летописната книга се прави от Общински съвет Камено, по 

предложение от Кмета на Общината, общински съветници или от 

лица носители на званието "Почетен гражданин”. 

Чл.39. Летописната книга се води от упълномощено лице от 

Кмета на Община Камено и се съхранява при Кмета на Община 

Камено. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И НАГРАДИ НА ОБЩИНА 

КАМЕНО 

 

РАЗДЕЛ І 

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА КАМЕНО (КЛЮЧ НА 

ГРАДА) 

 

Чл.40. Ключът на град Камено е най-високото отличие в 

наградната система на Община Камено, представляващ почетен знак 

– изразител на дълбоката благодарност, признателност и доверие на 

жителите на общината към положените от неговия носител усилия 

за обществено-политическото, икономическото и културно развитие 

на Община Камено. 

Чл.41.Ключът на град Камено се връчва на български и 

чуждестранни граждани, правителствени ръководители или такива 

на международни организации; политически лидери – с 

международно признание, за тяхната дейност по укрепването на 

световния мир, защита на човешките права и утвърждаването на 

демократичните ценности; стратегически инвеститори – обвързали 



трайно своята икономическа дейност с икономиката на общината; 

общественици – с изключителни заслуги за общината.  

Чл.42. Общинският съвет на Община Камено взема решение за 

връчване на Ключа на град Камено по предложение на Кмета на 

Общината и на общинските съветници.   

Чл.43. Връчването на Ключа на град Камено се извършва 

публично, в тържествена обстановка от Кмета на Общината в 

присъствието на Председателя на Общинския съвет и общинските 

съветници.  

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПЛАКЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

Чл.44. Плакетът на Община Камено е релефно изображение на 

герба, поставен в кутия с отличителните знаци на общината върху 

капака. 

Чл.45. Плакетът се подарява на български и чуждестранни 

гости на Община Камено от Кмета на Общината или Председателя 

на Общински съвет Камено, след решение на Общинския съвет.   

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ЗНАЧКА КАМЕНО 

 

Чл.46. Значката”Камено” е част от символиката на Община 

Камено и представлява контурно релефно изображение на герба на 

общината. Тя има отличителен, почетен и сувенирен характер.  

Чл.47. Удостояването със значка “Камено” се извършва от 

Кмета на Общината или Председателя на Общински съвет Камено, 

след решение на Общинския съвет. 

Чл.48. Предложение за удостояване могат да правят Кмета на 

Община Камено и общинските съветници. 

Чл.49. Длъжностните лица, които носят значка “Камено” при 

изпълнение на служебните си задължения, както и по време на 

националния празник на Република България, официалните 

празници, празника на Община Камено и други градски и 

национални тържества и ритуали са: 

1. Кметът на Община Камено. 

2. Председателя на Общинския съвет. 

3. Заместник кмета, кметове на населените места в общината и 

лицата заемащи ръководни длъжности в общинска администрация. 

4. Общинските съветници. 

5. Носителите на званието “Почетен гражданин”. 



6. Ръководители на фирми и организации с определен принос 

в развитието на Община Камено. 

7. Дългогодишни служители, бивши кметове, активисти и 

общественици с принос за развитие на Община Камено. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ПОЧЕТНА КНИГА НА ОБЩИНА КАМЕНО 

Чл.50. Почетната книга  е част от символиката на Община 

Камено, която в хронологичен ред отразява съществените и значими 

приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното 

развитие на общината. 

Чл.51. Почетната книга на Община Камено се изработва в 

еднакви по формат томове, които носят съответната номерация. 

Томовете съдържат 200 номерирани листа. На корицата е изобразен 

герба на Община Камено с надпис “Почетна книга на Община 

Камено”. 

Чл.52. Право на вписване в почетната книга имат : 

1. Удостоените със званието “Почетен гражданин”. 

2. Видни държавни, обществени, стопански и културни дейци, 

свързали своята дейност с Община Камено и допринесли за 

утвърждаване на престижа й пред национални, международни и 

други институции. 

3. Ръководителите на чуждестранни делегации, чието 

посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на 

Община Камено извън границите на Република България. 

Чл.53. Вписването става, след решение на Общинския съвет, 

по предложение от Кмета на общината или на общинските 

съветници.  

Чл.54. При вписване в почетната книга се посочват трите 

имена, мотивите, повода или основанията за това.  

Чл.55. На удостоения с вписване в почетната книга се 

предоставя възможност собственоръчно да изрази отношението си 

към Община Камено.  

Чл.56. Почетната книга се съхранява от Кмета на Община 

Камено или от упълномощено от него лице.  

 

РАЗДЕЛ V 

ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА 

КАМЕНО” 

 

Чл.57. Удостояването със званието “Почетен гражданин” става 

след решение на Общински съвет Камено.  



Чл.58. Предложение за удостояване със званието “Почетен 

гражданин” могат да правят Кмета на Община Камено, общински 

съветници или инициативен комитет на граждани.   

Чл.59. За почетни граждани на Община Камено могат да се 

предлагат пълнолетни, неосъждани български и чуждестранни 

граждани:  

1. Със значителни постижения, довели до съществен принос за 

развитието на общината, региона и Република България. 

2. Носители на високи държавни и международни отличия в 

различни области. 

3. За проявен изключителен героизъм и доблест в екстремни и 

аварийни ситуации на територията на общината.  

4. Дарители, чиито дарения са с непреходна ценност за 

общината. 

5. Крупни инвеститори със значителен принос в развитието на 

инфраструктурни проекти от стратегическа важност за устойчивото 

развитие на общината. 

6. Други заслуги от обществена значимост. 

7. Удостояването може да се извършва и посмъртно.  

Чл.60.Предложението по чл.58 се придружава от подробни 

мотиви и кратка биографична и делова справка. Към него могат да 

се приложат и копия от документи, мотивиращи предложението. 

Чл.61. На удостоените със званието “Почетен гражданин” се 

издава удостоверение по специално изготвен образец, което 

съдържа: номер на удостоверението, номер на решението на 

Общински съвет Камено, повода за удостояване. 

Чл.62. Удостоверението се подписва от Кмета на Общината и 

Председателя на Общински съвет Камено и се подпечатва с печата 

на общината.  

Чл.63. Удостоените със званието “Почетен гражданин” се 

вписват в Почетната книга на Община Камено. 

Чл.64. Наградата се връчва от Председателят на Общински 

съвет Камено на тържествена сесия. 

Чл.65. Носителите на званието “Почетен гражданин” имат 

право: 

1. Да бъдат включвани в състава на представителни делегации 

в страната и чужбина. 

2. Да участват в работни срещи на Общинската ръководство 

по важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и 

обществени позиции, както и в чествания и празници организирани 

на територията на Община Камено.  

 

 



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.66. Забранява се използването на тиражирани варианти на 

символите на Община Камено за политически и религиозни 

послания или по начин, който уронва престижа й. 

Чл.67. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата 

наредба, виновните лица се наказват с административно наказание – 

глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева.  

             (2). При повторно нарушение се налага глоба от 500 до 

1000 лева. 

             (3).Актовете за установяване на нарушенията се 

съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на 

Общината. 

Чл.68.(1) Наказателните постановления се издават от Кмета на 

Общината или  упълномощени от него лица. 

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването 

и изпълнението на наказателните постановления става по реда 

определен със Закона за административните нарушения и наказания. 

  Чл.69. За всички неуредени случаи в настоящата наредба се 

прилагат разпоредбите на ЗАНН.    

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на тази наредба: 

“Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е 

било наказано за същия вид нарушение предвидено в наредбата; 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящата наредба се приема на основание чл.16 и чл.21, 

ал.1, т.21 и 22  от ЗМСМА. 

§2. Наредбата  влиза в сила в 7 дневен срок от приемането й от 

Общински съвет Камено и отменя всички приети към настоящия 

момент решения на Общински съвет Камено касаещи определянето 

на символите, празниците и наградите на Община Камено.   

§3. Кметът на Общината, в съответствие с разпоредбите на 

нормативните актове за защита на интелектуалната и 

индустриалната собственост извършва действия по регистрация и 

защита на символите на Община Камено. 

 


