ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.

Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване, реда на
избор и връчване на символите, званията и наградите на Община Лъки в
тържествени случаи и по специални поводи.
Чл.2. /1/ Символите, званията и наградите, обект на наредбата са в йерархична
последователност и взаимообвързаност.
/2/ Символи на община Лъки са:
1. Знаме на община Лъки
2. Герб на община Лъки
3. Печат на община Лъки
4. Ключ на град Лъки
5. Почетна книга на Община Лъки
/3/ Звание “Почетен гражданин на град Лъки и Общината”
/4/ Награди на община Лъки са:
1. Грамота на община Лъки
2. Почетен знак на община Лъки
3. Значка
Чл.3. Символите по чл.2, ал.2, точки 1, 2 и 3 са уникални. Изработват се в единичен
екземпляр. Оригиналите се съхраняват от кмета на община Лъки.
Чл.4. Удостояването на граждани по чл.2, ал.3 става с решение на Общински съвет Лъки, прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински
съветници, след проведено явно гласуване.
Чл.5. Удостояването на граждани по чл.2, ал.4, т.2 става с решение на Общинския съвет,
прието с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници,
след проведено явно гласуване.
Чл.6. /1/ Предложения в Общинския съвет за удостояването на граждани по чл.2, ал.3 и чл.2,
ал.4, т.2 се правят от Временна комисия по символиката, чийто състав се
утвърждава от Общинския съвет за мандата.
/2/ Предложението на Временната комисия по символика се публикува в средствата за
масова информация най-малко 1 (един) месец преди внасянето му в Общинския
съвет.
Чл.7. Удостояването на граждани по чл.2, ал.4, т.1 и т.3 става със заповед на кмета на
общината.
ГЛАВА ВТОРА
Раздел първи: Символи
Знаме на община Лъки
Чл.8.

Знамето на община Лъки е символ с първостепенно значение и изразява
самоуправлението на общината.
Чл.9. /1/ Знамето на община Лъки има правоъгълна форма. Изработва се в светлосин
цвят. В средата, по вертикалата на знамето, е изобразен герба на община Лъки,
изпълнен в тъмносин цвят. На знамето е изписано: “ОБЩИНА ЛЪКИ” /с
главни букви/.
1. Изпълнява се в стандартни съотношения дължина : ширина
2. Изпълнявва се с вертикално разположение на елементите – за окачване на
пилони и др. В този случай надписът “ОБЩИНА ЛЪКИ” се изпълнява над
герба на общината.
3. Изпълнява се с хоризонтално разположение на елементите – за поставяне на
дръжка. В този случай надписът “ОБЩИНА ЛЪКИ” се изпълнява под герба
на общината.
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/2/ Материалите за изработване на Знамето на община Лъки отговарят на
изискванията на българския държавен стандарт.
Чл.10. Знамето на община Лъки е прикрепено към дръжка, изработена от твърда
дървесина, която завършва в горния край с пика.
Чл.11. Оригиналът на знамето на община Лъки се съхранява в кабинета на кмета на
общината.
Чл.12. Знамето на община Лъки се поставя:
/1/ в заседателните зали на Общинския съвет и общинската администрация;
/2/ в кабинета на Председателя на ОбС.
Чл.13. Участието на знамето в чествания, тържества и други може да се осъществява
в следните случаи:
/1/ Национални и официални празници на РБългария.
/2/ Празника на град Лъки – отбелязван ежегодно през мес.август.
/3/ Чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на град
Лъки и общината.
Чл.14. Знамето на община Лъки може да бъде издигано на други определени места на
територията на града и общината, във връзка с чл.13 и е обект на специално
изготвен и одобрен ритуал.
Чл.15. Знамето на община Лъки се изнася от знаменосец и двама асистенти. Същите
се определят от кмета на общината и избират на заседание на Общинския съвет
в навечерието на Празника на град Лъки, и имат мандат за 1 /една/ година.
Чл.16. При провеждане на масови мероприятия или изработване на паметни предмети
(албуми, папки и др.) Знамето на община Лъки може да се печата само с
решение на Общинския съвет.
Чл.17. /1/ Знамето на община Лъки не може да се дарява на други населени места в
страната и в чужбина.
/2/ В особени случаи, с решение на Общинския съвет, то може да се предостави за
издигане в гореупоменатите места, но подлежи на връщане след приключване
на проявата.
Чл.18. Забранява се използването на тиражирани варианти на Знамето на община
Лъки за политически, религиозни, етнически и шовинистични послания.
Чл.19. Забранява се използването изображението на знамето на община Лъки или
елементи от него във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и
други дейности на физически и юридически лица.
Чл.20. Знамето на община Лъки е йерархично подчинено по смисъл и значение на
Националното знаме на Република България.
Герб на община Лъки
Чл.21.
Чл.22.
Чл.23.
Чл.24.
/1/
/2/
/3/

Гербът на община Лъки изразява неговата идентичност и връзката на
традиции, минало и настояще.
Гербът на община Лъки има форма на щит. В него са стилизирани
характерните особености на общината: планински хребети; еленови рога;
миньорска количка. Над символите е изписано “Лъки”.
Гербът присъства като елемент от знамето и печата на община Лъки.
Гербът на община Лъки има следните форми:
пластична /релефна/.
графична – двуцветна.
Елементите, надписът и рамката (контур на щита) са изпълнени в тъмносин
цвят на светлосин фон.
графична – цветна със следното цветово решение:
- планински хребети - зелен цвят.
- еленови рога - бледожълт цвят със златен контур.
- миньорска вагонетка - златист цвят.
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Чл.25.
/1/
/2/
Чл.26.
/1/
/2/
Чл.27.
Чл.28. /1/
/2/

/3/
Чл.29.
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
Чл.30.
Чл.31.

- надпис “Лъки” - златист цвят.
- рамката (контур на щита) - златист цвят.
- фон на изображението под символите - черен цвят.
- фон под надписа - черен цвят.
Гербът на община Лъки в пластичен вариант /релеф/ се поставя
задължително:
в заседателната зала на общинската администрация
на фасадата на сградата на общината
Гербът на община Лъки може да се връчва в две форми:
Почетен знак
Значка
Гербът на община Лъки под формата на “Почетен знак” се връчва на
удостоените със званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината”.
Гербът на община Лъки под формата на “Значка” се връчва от кмета на
общината за принос в развитието на град Лъки и Общината.
На удостоения със “Значка” се връчва удостоверение, което съдържа:
Номер по ред, номер на заповедта на кмета на общината, във връзка с чл.28,
ал.1, номер под който е записано името на удостоения в “Почетната книга
на община Лъки”.
“Значка” се връчва на избраните общински съветници при полагане на
клетва пред Общинския съвет.
Гербът в графичен вариант – двуцветно или цветно изображение се поставя
задължително на:
Покани за официални събития – чествания, тържества, церемонии,
организирани от общинската администрация.
Официални документи, които се подписват от председателя на Общинския
съвет и кмета на Общината.
Удостоверения за почетно гражданство на град Лъки и Общината.
Изходяща кореспонденция на Община Лъки за държавни институции,
международни организации и посолства.
Изходяща кореспондеция, предназначена за граждани, неправителствени
организации, граждански сдружения и др.
Гербът на община Лъки се поставя на входно-изходните пътни артерии в
светлоотразяващ вариант.
Недопустимо е използването на Герба на община Лъки в различните му
форми за търговски, рекламни, политически, религиозни, етнически и
шовинистични цели.
Печат на община Лъки

Чл.32.

Печатът на община Лъки има кръгла форма с диаметър 36mm и композиция,
която включва: герба на община Лъки; текст над изображението на герба:
“ОБЩИНА ЛЪКИ” /с главни букви/ и текст под герба: “Пловдивска област”
Чл.33. Печатът на община Лъки се съхранява от кмета на Общината.
Чл.34. Печатът на община Лъки се полага до подписа на кмета на общината върху
оригинала на:
/1/ Споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и
представително значение за град Лъки и Общината.
/2/ Всички пълномощни за представяне на град Лъки и Общината на международни
прояви и участия в отношенията с други държави, организации и сдружения.
/3/ Удостоверенията за присъждане званието “Почетен гражданин на град Лъки и
Общината”.
/4/ Препис-извлечения от решения на Общинския съвет за удостояване със званието
“Почетен гражданин на град Лъки и Общината”
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/5/ Грамоти издавани за заслуги към град Лъки и Общината.
Чл.35. Печатът на община Лъки не се поставя върху приетите нормативни и
поднормативни актове от Общинския съвет.
Ключ на град Лъки
;

Чл.36./1/ Ключът на град Лъки е изработен от месинг. Оригиналът /от 80-те години на ХХти век/ се съхранява от кмета на Общината.
/2/ Ключът на града се предава от кмета на Общината при встъпване в длъжност на
новоизбрания кмет по утвърдена церемония.
/3/ Ключът на града в сувенирна форма /изработено копие по оригинала/ се връчва
при определени поводи от кмета на общината, в знак на гостоприемство на гости
на общината, крупни инвеститори, спонсори и други. Допуска се сувенирната
форма да бъде изпълнена освен в точен, в умален или уголемен мащаб.
Почетна книга на Община Лъки
Чл.37.
Чл.38.
/1/
/2/
Чл.39.
Чл.40.
Чл.41.
/1/
/2/
/3/
Чл.42.
Чл.43.
Чл.44.

В Почетната книга на Община Лъки се отразява хронологията на съществен и
значим принос на български и чуждестранни граждани в развитието на Община
Лъки като самоуправляваща се териториална единица.
Почетната книга на Община Лъки е в две форми:
”Книга на Община Лъки”.
“Книга на почетните граждани и гости на град Лъки и Общината”.
На предната корица на Почетната книга на община Лъки в двете й форми, се
поставя Герба на община Лъки.
В “Книга на Община Лъки” се съхраняват документи и снимков материал, свързан с
развитието на град Лъки и общината.
Право на вписване в “Книгата на почетните граждани и гости на община Лъки”
имат:
Удостоените със званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината”.
Носителите на награди на Община Лъки.
Изявени личности с принос за развитието на Община Лъки от страната и чужбина.
В “Книгата на почетните граждани и гости на град Лъки и Общината” се вписват
трите имена на удостоения, номера на решението на ОбС, номера на заповедта на
кмета на общината, мотивите, основанията и поводът за това.
В “Книга на почетните граждани и гости на оград Лъки и Общината” могат да се
отразяват собственоръчно изразените лични впечатления и мнения на почетните
граждани и гости на град Лъки и общината.
Почетната книга на Община Лъки се води и съхранява от упълномощено лице със
заповед на кмета на общината.
Раздел втори: Звание “Почетен гражданин на град Лъки и Общината”

Чл.45.

Удостояването със звание “Почетен гражданин на град Лъки и общината” става с
решение на Общинския съвет, прието с квалифицирано мнозинство, съгласно чл.4.
Чл.46. /1/ Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Лъки и
Общината” могат да правят:
1.
Председателят на Общински съвет – Лъки.
2.
Кметът на Община Лъки.
3.
Председателите на постоянните комисии на ОбС
4.
Общинските съветници.
5.
Обществени комисии и творчески съюзи.
6.
Граждански организации и сдружения.
7.
Граждани.
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/2/ Временната комисия по символиката, съгласно чл.6 обсъжда направените
предложения като номинира кандидатите и внася предложението за утвърждаване от
Общински съвет – Лъки.
Чл.47.
За почетни граждани на град Лъки и Общината могат да се предлагат неосъждани
български и чуждестранни граждани, които:
/1/ Имат съществен принос в развитието на град Лъки, община Лъки, РБългария.
/2/ Са носители на високи държавни и международни отличия.
/3/ Са проявили героизъм и хуманност в екстремни или аварийни ситуации.
/4/ Са дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за града и Общината.
/5/ Имат заслуги с обществена значимост.
/6/ Имат творчески постижения.
Чл.48.
Предложението по чл. 46, ал.2 трябва да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа
всички необходими сведения за лицето.
Чл.49.
На носителя на званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината” се връчва:
/1/ Почетен знак.
/2/ Значка.
/3/ Решението на Общинския съвет за удостояване със званието.
Чл.50.
Удостояването със званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината” става
ежегодно, на тържествено заседание на Общинския съвет, посветено на Празника на
град Лъки или при други поводи с решение на ОбС.
Чл.51 /1/ Носителят на званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината” има право:
1.
Да бъде включван в състава на представителни делегации при посещения в
страната и чужбина;
2.
Да участва на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас;
3.
Да участва в работни срещи, чествания, фестивали и други мероприятия
организирани в град Лъки и общината;
/2/ Общинската администрация се задължава:
1.
Да отправя покана към почетните граждани за участие във всички официални
прояви на територията на Община Лъки.
2.
Да полага грижи към паметните плочи на почетните граждани на град Лъки и
Общината.
Чл.52.
Взетото решение на Общинския съвет за удостояване със званието “Почетен
гражданин на град Лъки и Общината” се връчва на вносителя на предложението.
Чл.53.
Званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината” може да бъде отменено
само с решение на Общинския съвет в случаите, когато притежателят му:
/1/ е осъден за престъпления от общ характер.
/2/ с действията си петни авторитета и доброто име на града, общината, държавата.
/3/ изразява с писмена молба желанието за това.
Чл.54.
Със званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината” се удостояват и
граждани посмъртно, като в тези случаи решението на Общинския съвет и наградата
се връчват на наследниците на удостоения или при липса на такива на вносителя на
предложението.
Раздел трети: Награди на Община Лъки
Чл.55

Наградите на община Лъки са:
/1/ Грамота на Община Лъки.
1.
Грамотата е официален документ, който се издава от Община Лъки на
български и чуждестранни граждани:
а/ автори на литературни, музикални, художествени и други творби, посветени на
град Лъки и Общината;
б/ автори на литературни, музикални, художествени и други творби, участвали в
обявени от община Лъки конкурси, прояви, чествания и др.
в/ първенци в организирани спортни мероприятия – турнири, състезания и др.
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2. Грамотата се подписва от кмета на Общината и се подпечатва с Печата на община
Лъки.
/2/ Почетен знак на община Лъки
1.
На Почетния знак е изобразен Герба на Община Лъки.
2.
Присъжда се на:
а/ общественици с граждански принос за развитие на града и община Лъки;
б/ просветни деятели и учители за принос към развитие на образователното дело в
община Лъки;
в/ творци и културни деятели за заслуги за развитието на изкуствата и културния
живот в град Лъки и Общината;
г/ спортисти и спортни деятели за заслуги в областта на спорта и физическата
култура;
д/ ръководители и представители на институции и организации за личен принос и
родолюбиви начинания, както и за ефективно решаване на местни значими
проблеми;
е/ бизнесмени, ръководители на фирми и организации, осъществяващи дейност на
територията на Община Лъки, за постигнати резултати в стопанската дейност или
за проявена конкретна стопанска инициатива.
ж/ граждани, проявили смелост в критични ситуации на бедствия, аварии,
катастрофи, пожари, инциденти и др.
з/ работници и служители с постижения в значими за стопанския живот на община
Лъки производствени предприятия, фирми и др.
/3/ Значка
1. На Значката е изобразен Гербът на община Лъки
2 Връчва се на:
а/ общински съветници;
б/ гости на града и Общината
в/ удостоени със званието “Почетен гражданин на град Лъки и Общината”;
г/ граждани като отличие за личния им принос към община Лъки или
постиженията им в различни области на обществения живот
ГЛАВА ТРЕТА
Административно наказателни разпоредби
Чл.56. При неспазване на разпоредбите на Наредбата на физическите лица се налага
глоба в размер от 100 до 300 лв., а на юридическите лица и едноличните
търговци имуществената санкция е в размер от 300 до 800 лв.
Чл.61. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от
длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Общината.
Наказателните постановления се издават от кмета но община Лъки.
Чл.62. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.

Наредбата е приета с Решение № 199 от 29.11.2005 година
на Общинския съвет – Лъки.
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