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НАРЕДБА
ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата Наредба урежда:
(1) Вида, съдържанието и начина на използването на символите и
знаците на Община Силистра;
(2) Вида, условията, критериите и реда на присъждането,
удостояването и връчването на отличията на Община Силистра.
Чл. 2. Символи на Община Силистра са:
(1) Знаме на Община Силистра;
(2) Герб на Община Силистра;
(3) Печат на Община Силистра;
Чл. 3. Знаците на Община Силистра са:
(1) Церемониална огърлица на кмета на Община Силистра;
(2) Почетна книга на Силистра;
(3) Летописна книга на Силистра;
Чл. 4. Отличията на Община Силистра са:
(1) Звание “Почетен гражданин на град Силистра”;
(2) Отличие “За граждански принос” на Община Силистра;
(3) Почетен знак на Община Силистра;
(4) Вимпел с герба на Община Силистра;
(5) Значка на Силистра;
(6) Грамота за заслуги към Община Силистра;
(7)(Нова - Решение - № 1442 от 28.05.2015 г. на
Силистра)Студент на годината

ОбС

Чл. 5. Символите по чл. 2, ал. 1, 2, 3 и чл. 3, ал. 2, 3, се изработват в
единични екземпляри. Те са уникални и се съхраняват от Кмета на община
Силистра или упълномощено от него лице.

ГЛАВА ВТОРА
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
I.
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II. ЗНАМЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
Чл. 6. Знамето е символ с първостепенно значение и изразява
самоуправлението на Община Силистра и нейната историческа значимост.
Чл. 7. (1) Знамето на Община Силистра е тъмнозелено на цвят. В
центъра му е разположено цветно изображение на герба на Община
Силистра, под което има надпис „СИЛИСТРА”. Всеки от ъглите е украсен
с характерна бродерия в златно и червено.
(2) Знамето е прикрепено към дръжка, изработена от твърда
дървесина.
(3) Знамето на Община Силистра има правоъгълна форма и може да
се изработва в различни размери, в зависимост от мястото на поставяне,
като се спазва съотношението на неговите основни елементи.
(4) Настолният вариант се изпълнява в съответствие с приетите
стандарти и материали.
(5) При поставяне на знамето във вертикално положение на
носещото тяло, гербът се изобразява вертикално.
Чл. 8. Знамето на Община Силистра се поставя:
(1) в заседателните зали на Общински съвет и Общинската
администрация;
(2) в кабинета на кмета;
(3) в кабинета на председателя на Общински съвет;
(4) пред общински сгради и културни институции, кметства,
общински училищни заведения и читалища;
(5) на обособените за това места;
Чл. 9. Участието на знамето в чествания, тържества и други се
осъществява в следните случаи:
(1) Национални и официални празници на Република България;
(2) Тържествени заседания на Общински съвет – Силистра;
(3) Празника на град Силистра Кръстовден – 14-ти септември;
(4) Празници и чествания на годишнини от събития с изключителна
роля в историята на Община Силистра;
Чл. 10. Знамето на Община Силистра може да бъде издигано на
други определени места на територията на града и общината, във връзка с
чл. 9 и е обект на специално изготвен и одобрен ритуал, съобразен с
изискванията на официалния протокол на Република България.
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Чл.11. Използването на знамето на Община Силистра в случаи, в
които се уронва нейният престиж и съдържа неморални елементи и др., се
санкционира, съгласно действащото българско законодателство.
Чл. 12. (1) Знамето на Община Силистра не може да се дарява на
други населени места в страната и в чужбина.
(2) В особени случаи, със заповед на кмета на общината, то може да
се предостави за издигане в други населени места в страната и в чужбина,
но подлежи на връщане след приключване на проявата.
Чл. 13. Знамето на Община Силистра е йерархично подчинено по
смисъл и значение на Националното знаме на Република България.
III.

ГЕРБ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Чл. 14. Гербът на Община Силистра изразява нейната идентичност.
Гербът представлява щит във формата на крепост с пет кули, които
изразяват петте елемента на герба, които са емблематични за Силистрa„знак от древния Дуросторум”, който потвърждава името на града („АРА”олтар); „патриаршески кръст” – знак, че тук е бил центърът на Първата
българска патриаршия; „елементи от пеликан”, „Художествена галерия” и
„житен клас”.
Чл. 15. Гербът присъства като задължителен елемент от знамето и
печата на Община Силистра.
Чл. 16. Гербът има следните форми:
(1) пластична;
(2) графична – черно-бяла;
(3) графична – цветна, композиран в два цвята – оранжев и син.
Чл. 17. Гербът в пластичен вариант се поставя задължително:
(1) в заседателната зала на Общинската администрация;
(2) на фасадата на сградата на общината.
Чл. 18. Гербът може да се връчва като отличие в три форми:
(1) Почетен знак, връчван на удостоените със званието „Почетен
гражданин на град Силистра”;
(2) Вимпел с герба на Община Силистра;
(3) Значка на Силистра;
Чл. 19. Гербът в цветен графичен вариант се поставя задължително
на:
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(1) Покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии,
организирани от Общинската администрация.
(2) Официални документи, които се подписват от председателя на
Общинския съвет и кмета на общината.
(3) Удостоверения за почетно гражданство на Община Силистра.
(4) Бланки - изходяща кореспонденция на Община Силистра за
държавни институции, международни организации и посолства.
Чл. 20. Гербът в графичен вариант - черно-бяло изображение се
поставя задължително на бланки на Община Силистра и Общински съветСилистра за изходяща кореспонденция, освен случаите по чл.19, ал.4 от
Наредбата.
Чл.21. Използването на герба на Община Силистра в случаи, в които
се уронва нейният престиж, съдържа неморални елементи и др., се
санкционира, съгласно действащото българско законодателство.
IV.

ПЕЧАТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Чл. 22. Печатът на Община Силистра има кръгла форма: в средата е
изобразен гербът на Община Силистра, около герба в горната половина на
кръга е разположен надпис “ОБЩИНА СИЛИСТРА”, а в долната –
„КМЕТ”.
Чл. 23. Печатът на Община Силистра се съхранява от кмета на
община Силистра или упълномощени от него лица.
Чл. 24. Печатът на Община Силистра се полага след подписа на
кмета на общината върху оригинала на:
1. Споразумения, договори за сътрудничество и други официални
документи за Община Силистра с дългосрочно значение;
2. Представителни документи за отношенията на Община Силистра с
други институции;
3. Грамоти, издавани за особени заслуги към Община Силистра;
4.Удостоверенията за удостояване със званието “Почетен гражданин
на град Силистра” и отличието „За граждански принос” на Община
Силистра.

ГЛАВА ТРЕТА
ЗНАЦИ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
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I. ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА
ОБЩИНА СИЛИСТРА
Чл.25. Церемониалната огърлица на кмета на Община Силистра е
символ, който олицетворява местната власт.
Чл.26. Церемониалната огърлица се състои от 10 метални сегмента,
от които 8 правоъгълни и от двете страни по един релефен с изобразен на
него лъв и един основен елемент, на който е абревиатурата на
Националното сдружение на общините в Република България.
Чл.27. Церемониалната огърлица се предава от кмета на общината
при встъпване в длъжност на новоизбрания кмет.
Чл.28. Церемониалната огърлица се носи от кмета на общината в
следните случаи:
1. При връчване на почетния знак за удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Силистра”;
2. При тържествени заседания на Общински съвет – Силистра;
3. При прояви по случай празника на град Силистра – Кръстовден;
4. При особено официални случаи – срещи с представители на
международни организации, на други държави и други.
II. ПОЧЕТНА КНИГА НА СИЛИСТРА
Чл.31. Почетната книга на Силистра е част от символиката на
Община Силистра, която отразява хронологията на съществените и
значими приноси на българските и чуждестранни граждани в цялостното
развитие на общината.
Чл.32. Почетната книга на Силистра е с кожена подвързия, върху
която е изобразен гербът на Община Силистра.
Чл.33. Право на вписване в Почетната книга имат:
1. Кметът на Община Силистра и кметовете на населените места в
общината – при полагане на клетва;
2. Председателят на Общински съвет-Силистра и общинските
съветници – при полагане на клетва.
3. Удостоените със званието „Почетен гражданин на град Силистра”;
4. Удостоените с отличието „За граждански принос” на Община
Силистра;
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5. Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята
дейност в Община Силистра с утвърждаване престижа й пред национални
и международни институции и по повод на кръгли годишнини;
6. Носителите на грамоти за особени заслуги към Община Силистра;
7. Граждани с особени заслуги към общината;
8. Ръководители на чуждестранни делегации от побратимени
градове;
9. Ръководители на чуждестранни делегации, чието посещение е
свързано с утвърждаване и популяризиране името на Община Силистра
извън границите на Република България.
Чл.34. Вписването в Почетната книга се извършва:
(1) по предложение на кмета на общината, председателя на
Общински съвет;
(2) съгласно решението на Общински съвет, за удостоените със
званието „Почетен гражданин на град Силистра” и отличието „За
граждански принос” на Община Силистра;
(3) при тържествени събития, празника на град Силистра,
тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини,
чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др.
Чл.35. (1) ( изм. с Решение № 1442 от 28.05.2015 г. на ОбС Силистра)
При вписване в Почетната книга се посочват трите имена на удостоения,
дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на Общински съвет /за
удостоените със званието „Почетен гражданин на град Силистра” и
отличието „За граждански принос” на Община Силистра и наградата
„Студент на годината”/, дата на връчване на званието, мотивите,
основанията и поводът за това.
(2) Вписването в Почетната книга се извършва от секретаря на
Община Силистра.
Чл.36. (1) Почетната книга се заверява ежегодно от кмета на Община
Силистра и председателя на Общински съвет.
(2) Почетната книга се съхранява от кмета на общината или
упълномощено от него лице.
III.

ЛЕТОПИСНА КНИГА НА СИЛИСТРА

Чл.37. Летописната книга на Силистра отразява историята на град
Силистра и общината, хронологията на съществените и значими събития в
цялостното развитие на общината и участниците в тях.
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Чл.38. Летописната книга на Силистра е с кожена подвързия, върху
която е изобразен гербът на Община Силистра.
Чл.39. (1) Летописната книга се заверява ежегодно от кмета на
Община Силистра и председателя на Общински съвет.
(2) Летописната книга се съхранява от кмета на общината или
упълномощено от него лице.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
I. ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СИЛИСТРА”
Чл. 40. Званието “Почетен гражданин на град Силистра” се
присъжда на неосъждани български и чуждестранни пълнолетни граждани,
приживе или посмъртно за:
(2) постоянен и изключителен принос и заслуги за развитието на
град Силистра, Община Силистра и Република България;
2. изключителни постижения в областта на общественоикономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и
духовния живот на общината;
3. дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община
Силистра;
4. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за
населените места на Община Силистра;
5. спечелени високи държавни и международни отличия в областите
по ал. 2;
6. проявен изключителен героизъм;
7. при други заслуги от обществена значимост.
Чл. 41. (1) Писмено предложение за удостояване със званието
“Почетен гражданин на град Силистра” могат да правят:
1. кметът на Община Силистра;
2. председателят на Общински съвет-Силистра;
3. постоянните комисии към Общински съвет-Силистра и общински
съветници;
4. държавни и общински институции, обществени и професионални
организации, творчески съюзи, инициативни комитети, НПО и граждани,
формирани чрез съответна подписка;
(2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до Общински
съвет-Силистра до 1 юни на съответната календарна година и трябва да
бъдат придружени от:
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1. подробни мотиви и основания;
2. описание на дейността на кандидата и заслугите по чл. 40 от
Наредбата, към които могат да се приложат и копия от документи,
мотивиращи предложението;
3. биография на предлагания кандидат;
4. писмено съгласие на кандидата или неговите наследници за
удостояване със званието.
(3) Подадените след този срок предложения се разглеждат в
следващата календарна година.
Чл.42. (1) Председателят на Общинския съвет, след изтичане на
срока по чл.41, ал.2, публикува постъпилите предложения на Интернет
страниците на Община Силистра и Общински съвет-Силистра, в местната
преса и предава материалите на Временната комисия за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Силистра” за събиране на
допълнителни данни.
(2) Временната комисия за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Силистра”:
1. се избира в началото на мандата на Общински съвет-Силистра с
обикновено мнозинство;
2. състои се от 11 членове, от които 7 общински съветници и 4
представители на кмета на общината;
(3) Временната комисия разглежда всички постъпили материали по
направените предложения, като има право да:
1. изисква допълнителни данни по предложенията;
2. организира публични дискусии;
3. се допита до гражданството чрез: Интернет страницата на Община
Силистра и Общински съвет-Силистра, средствата за масово осведомяване
и анкети за набиране на мнения;
4. извършва други дейности в тази връзка по нейна преценка.
(4) В срок до 30 юни Временната комисия за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Силистра”:
1. разглежда и обсъжда предложените кандидатури, заедно с всички
постъпили материали в резултат на дейността й по предходния текст;
2. внася мотивирано становище до председателя на Общинския съвет
за вземане на решение по предложенията за удостояване със званието
“Почетен гражданин на град Силистра”.
Чл. 43. (1) Общински съвет-Силистра взема решение по направените
предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от
общия брой съветници.
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(2) Ако предложеният за удостояване със званието “Почетен
гражданин на град Силистра” не получи необходимия брой гласове,
неговата кандидатура може да се поднови след 1 година.
Чл. 44. (1) След прието от Общински съвет-Силистра решение за
удостояването със званието “Почетен гражданин на град Силистра” на
вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от
решението на Общинския съвет, както и покана за удостояването, която
съдържа дата, час и място на провеждането на тържествената церемония.
(2) Връчването на званието “Почетен гражданин на град Силистра”
се извършва на тържествено заседание на Общински съвет, на Празника на
град Силистра – 14-ти септември или на друг ден, определен с решение на
Общински съвет.
(3) На удостоения със званието „Почетен гражданин на град
Силистра” се връчва:
1. Почетен знак на Община Силистра;
2. Значка на Силистра;
3. Удостоверение по специално изготвен образец, подписано от
кмета на Община Силистра и председателя на Общински съвет-Силистра,
подпечатано с официалния печат на община Силистра;
(4) Името на носителя на званието „Почетен гражданин на град
Силистра” се вписва в Почетната книга на Силистра, съгласно
разпоредбите на чл. 35, ал.1 от Наредбата.
(5) Удостояването може да бъде съпроводено и с други форми на
обществено признание, като:
1. Копия от произведения на изкуството /картина, дърворезба,
сувенири и пр./;
2. Парична или друга награда, след решение на Общински съвет.
(6) Отличията на званието “Почетен гражданин на град Силистра” се
връчват от кмета на община Силистра или председателя на Общински
съвет-Силистра.
Чл. 45. (1) В рамките на една календарна година Общински съветСилистра може да удостои със званието само един „Почетен гражданин на
град Силистра”.
(2) Званието „Почетен гражданин на град Силистра” може да се
присъжда и посмъртно. В този случай отличията по чл.44, ал. 3 и ал. 5 се
връчват на законните наследници.
Чл. 46. Званието “Почетен гражданин на град Силистра” може да
бъде отнето с решение на Общински съвет-Силистра, на лица които:
(1) След удостояването им са осъдени за умишлени престъпления от
общ характер;
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(2) След доказани свои действия, обръщения или послания петнят
доброто име или уронват престижа на общината и на Република България;
(3) Писмено са заявили желанието си за това.
Чл. 47. При загубване или унищожаване на удостоверението по
смисъла на чл. 44, ал. 3, т.3 по независещи от притежателя причини, се
издава дубликат на удостоверението, след подадена писмена молба до
кмета на общината.
II. ОТЛИЧИЕ „ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС”
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
Чл. 48. Отличието “За граждански принос” на Община Силистра се
присъжда на неосъждани български и чуждестранни пълнолетни граждани
за:
(2) личен принос и заслуги за развитието на град Силистра или
населено място в Община Силистра;
2. изключителни постижения в областта на общественоикономическия, научния, стопанския, социалния, спортния, културния и
духовния живот на общината;
3. дългогодишна творческа и/или общественополезна дейност за
Община Силистра;
4. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост за
населените места на Община Силистра;
5. спечелени високи държавни и международни отличия в областите
по ал. 2;
6. проявен изключителен героизъм;
7. при други заслуги от обществена значимост.
Чл. 49. (1) Писмено предложение за удостояване с отличието “За
граждански принос” могат да правят:
1. кметът на община Силистра;
2. председателят на Общински съвет-Силистра;
3. кметовете на населени места и кметски наместници в Община
Силистра;
4. постоянните комисии към Общински съвет-Силистра и общински
съветници;
5. държавни и общински институции, обществени и професионални
организации, творчески съюзи, инициативни комитети, НПО и граждани,
формирани чрез съответна подписка;
(2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до Общински
съвет-Силистра до 1 юни на съответната календарна година и трябва да
бъдат придружени от:
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1. подробни мотиви и основания;
2. описание на дейността на кандидата и заслугите му по чл. 48 от
настоящата наредба, към които могат да се приложат и копия от
документи, мотивиращи предложението;
3. биография на предлагания кандидат;
(3) Подадените след този срок предложения се разглеждат в
следващата календарна година.
Чл.50. (1) Председателят на Общинския съвет, след изтичане на
срока по чл.49, ал.2, публикува постъпилите предложения на Интернет
страниците на Община Силистра и Общински съвет-Силистра, в местната
преса и предава материалите на Временната комисия за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Силистра” за събиране на
допълнителни данни.
(2) Временната комисия разглежда всички постъпили материали по
направените предложения, като има право да:
1. изисква допълнителни данни по предложенията;
2. организира публични дискусии;
3. направи допитване до гражданството чрез: Интернет страницата на
общината, средствата за масово осведомяване и анкети за набиране на
мнения;
4. извърши други дейности в тази връзка по нейна преценка.
(3) В срок до 30 юни Временната комисия за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Силистра”:
1. разглежда и обсъжда предложените кандидатури, заедно с всички
постъпили материали в резултат на дейността й по предходния текст;
2. внася мотивирано становище до председателя на Общинския съвет
за вземане на решение по предложенията за удостояване с отличието “За
граждански принос” на Община Силистра.
Чл. 51. Общински съвет-Силистра взема решение по направените
предложения с мнозинство повече от половината от общия брой
съветници.
Чл. 52. (1) След прието от Общински съвет-Силистра решение за
удостояването с отличието “За граждански принос” на Община Силистра
на вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от
решението на Общинския съвет, както и покана за удостояването, която
съдържа дата, час и място на провеждането на тържествената церемония;
(2) Връчването на отличието “За граждански принос” на Община
Силистра се извършва на тържествено заседание на Общински съветСилистра, на Празника на град Силистра – 14-ти септември или на други
тържествени прояви, след решение на Общински съвет-Силистра.
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(3) На удостоения с отличието “За граждански принос” на Община
Силистра се връчва:
1. Вимпел с герба на Община Силистра;
2. Значка на Силистра;
3. Удостоверение по специално изготвен образец, подписано от
кмета на Община Силистра и председателя на Общински съвет-Силистра,
подпечатано с официалния печат на Община Силистра;
(4) Името на носителя на отличието “За граждански принос” се
вписва в Почетната книга на Силистра, съгласно разпоредбите на чл.35,
ал.1 от Наредбата.
(5) Отличията на званието “За граждански принос” се връчват от
кмета на Община Силистра или председателя на Общински съветСилистра.
Чл. 53. При загубване или унищожаване на удостоверението по
смисъла на чл. 52, ал. 3, т.3 по независещи от притежателя причини, се
издава дубликат на удостоверението, след подадена писмена молба до
кмета на общината.
III.

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Чл. 54. Почетният знак на Община Силистра е релефно метално
изображение на герба на Община Силистра в сребрист и златист цвят.
Почетният знак се съхранява върху пурпурна подложка в кутия, в горния
ляв ъгъл на която е прикачен трикольорът на Република България.
Чл. 55. Почетният знак се връчва на удостоените със званието
“Почетен гражданин на град Силистра”, съгласно разпоредбите на чл. 44
от Наредбата.
Чл. 56. Удостояването с Почетен знак на Община Силистра се
извършва при изпълнени условия по смисъла на чл. 40, чл. 41, чл. 42 от
настоящата наредба и след решение на Общински съвет-Силистра,
съгласно чл. 43, ал.1 от Наредбата.
IV.

ВИМПЕЛ С ГЕРБА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Чл. 57. Вимпелът с герба на Община Силистра е релефно метално
изображение на герба на Община Силистра в сребрист и златист цвят,
което представлява умалено копие на Почетния знак на Община Силистра.
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Чл. 58. Вимпелът с герба на Община Силистра се връчва на
носителите на отличието “За граждански принос” на Община Силистра,
съгласно разпоредбите на чл. 52, ал.3 от Наредбата.
Чл. 59. Вимпелът може да бъде връчван и при други подходящи
случаи на високи гости, посетили града ни по различни поводи, на
делегации от побратимените на Силистра градове и др. от кмета на
Община Силистра, когато не са налице условията по смисъла на чл. 58 от
Наредбата.
V. ЗНАЧКА НА СИЛИСТРА
Чл. 60. Значката на Силистра е умалено копие на герба на Община
Силистра.
Чл. 61. (1) Значката на Силистра се връчва на следните лица:
1. кмет на общината, заместник-кметове, секретаря на общината;
2. Председател на Общински съвет и общински съветници;
3. Кметовете на кметства и кметски наместници от Община
Силистра.
4. Удостоените със званието “Почетен гражданин на град
Силистра”;
5. Носителите на отличието “За граждански принос” на Община
Силистра;
(2) По предложение на временната комисия за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Силистра” със Значката на
Силистра могат да бъдат удостоявани и следните лица:
1. активисти и общественици, за приноса им в развитието на Община
Силистра.
2. видни личности от побратимените на Силистра градове и високи
гости, посетили града ни по различни поводи;
Чл. 62. Връчването на значките става при подходящи поводи,
тържествени заседания на Общински съвет, чествания на Празника на
град Силистра, юбилейни годишнини и др.
VI.

ГРАМОТА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА СИЛИСТРА

Чл. 63. Грамотата е официален документ, който се издава от Община
Силистра и се връчва на български и чуждестранни граждани:
1. дейци на образованието, науката и културата, с принос в
развитието към общината;
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2. автори на литературни, художествени, музикални и други творби,
посветени на Община Силистра, както и с определен принос в развитието и
обогатяването културата на общината;
3. спортисти и спортни деятели с изключителни достижения в
областта на спорта и физическата култура;
4. за проявен героизъм и себеотрицание за спасяване на човешки
живот и предотвратяване на престъпления и пр.;
5. на дарители на населените места на територията на Община
Силистра и обществени институции;
6. на сдружения, асоциации, обществени организации и граждани за
утвърждаване и развитие на гражданското общество;
7. при други подходящи поводи.
Чл. 64. (1) В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения,
поводът и заслугите за нейното присъждане.
(2) Удостояването с грамота се извършва със заповед на кмета на
общината, по предложение на обществени институции, отделни сектори в
общинската администрация и инициатива на граждани.
Чл. 65. Връчването на грамотите става при подходящи поводи,
тържествени заседания на Общински съвет, чествания на Празника на
град Силистра, юбилейни годишнини и др.
VII. СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА
(Нов Решение - № 1442 от 28.05.2015 г. на ОбС Силистра)
Чл. 66. Наградата “Студент на годината” представлява ежегодна
стипендия и се присъжда на церемония за Празника на град Силистра – 14ти септември, след решение на Общински съвет - Силистра.
Чл. 67. (1) С наградата се удостояват до двама студенти, обучаващи
се в български висши учебни заведения - редовна форма, от втори и погорен курс жители на Община Силистра, за отличен успех, трайни
интереси и постижения в научноизследователската дейност.
(2) Популяризирането на наградата става с медийна кампания, която
Дирекция „Хуманитарни дейности” организира в срок до 10 април
оповестяване и прием на предложения за носители на наградата „Студент
на годината”.
(3) Предложения за наградата се внасят всяка година в Общински
съвет - Силистра в срок до 10 май чрез ректорите на съответните висши
учебни заведения. Предложенията трябва да съдържат творческа
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автобиография на кандидата, както и изчерпателна мотивировка и
аргументация.
(4) Временната комисия за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Силистра”:
1. разглежда и обсъжда направените предложения за стипендии, заедно с
всички постъпили материали в резултат на дейността й по предходния
текст;
2. съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените стипендии.
3. внася мотивирано становище до председателя на Общинския съвет
за вземане на решение по предложенията за удостояване с наградата
“Студент на годината” на Община Силистра.
(5) При необходимост в състава на комисията могат да бъдат
привличани и експерти.
Чл. 68. Определянето на стипендиантите се извършва след прието от
Общински съвет – Силистра, решение за удостояване с наградата „Студент
на годината”. Решението се приема с мнозинство повече от половината от
общия брой съветници.
Чл. 69. (1) След прието от Общински съвет-Силистра решение за
удостояването с наградата „Студент на годината” на Община Силистра на
вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от
решението на Общинския съвет, както и покана за удостояването, която
съдържа дата, час и място на провеждането на тържествената церемония;
(2) Връчването на наградата „Студент на годината” на Община Силистра
се извършва на тържествено заседание на Общински съвет-Силистра, на
Празника на град Силистра – 14-ти септември, след решение на Общински
съвет-Силистра.
(3) На удостоения с наградата „Студент на годината” на Община Силистра
се връчва:
1. Значка на Силистра;
2. Удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на
Община Силистра и председателя на Общински съвет-Силистра,
подпечатано с официалния печат на Община Силистра;
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(3) Отличията на наградата „Студент на годината” се връчват от
кмета на Община Силистра или председателя на Общински съветСилистра.
Чл. 70. Стипендиите се изплащат от Община Силистра ежемесечно,
в рамките на една учебна година, считано от 1 октомври на текущата
година, като всяка от тях е в размер на 1/2 от минимална работна заплата
за страната.
Чл. 71. Стипендиантите се оповестяват от Кмета на Община
Силистра или Председателя на Общинския съвет на церемония за 24 май –
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

ГЛАВА ПЕТА
Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата Наредба е изготвена на основание чл. 21, ал.2, във
връзка с чл. 16 и чл. 21, ал. 1, т. 21 и 22 от ЗМСМА.
§ 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско
законодателство.
§ 3. Изменения и допълнения в Наредбата могат да се правят с
решение на Общински съвет.
§ 4. За неуредени с настоящата Наредба въпроси, Общинският съвет
приема отделни решения.
§ 5. Настоящата Наредба отменя Правилника за отличията на
Общински съвет-Силистра, приет с Решение № 467 по Протокол № 15 от
27.01.2012 г. на Общински съвет-Силистра.
§ 6. Наредбата е приета с Решение № 377 по Протокол № 18 от
22.11.2012 г. на Общински съвет-Силистра и изменена и допълнена с
Решение № 1442 по Протокол № 53 от 28.05.2015 г. на Общински съвет –
Силистра.

Председател на Общински съвет-Силистра:
/д-р Мария Димитрова/
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