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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. Тази наредба урежда видовете звания и награди на община Горна Оряховица, 
условията, реда и критериите по присъждането им, както и отличията и церемониите по 
връчването им. 

Чл. 2. Почетните звания  и отличия в община Горна Оряховица са:  
(1) Звание „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“; 
(2) Отличие „Почетен знак на Горна Оряховица“. 

Чл. 3. Наградите, които община Горна Оряховица връчва, са: 
(1) Награда Горна Оряховица; 

(2) Награда „Будител на община Горна Оряховица“; 

(3) Награда „Млада Горна Оряховица“. 

 

Чл. 4.  При удостояване със звания и отличия и при присъждане на всички награди се 

спазват следните принципи: 

1. Публичност и прозрачност; 

2. Свободна и честна конкуренция; 

3. Равнопоставеност на всички кандидати. 

 

ГЛАВА ВТОРА  
ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“  

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.5. Званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ се присъжда с 
решение на Общинския съвет - Горна Оряховица, по повод празника на Горна 
Оряховица – 29 май. 

Чл. 6. Със званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ могат да 
бъдат удостоявани български и чужди граждани. Званието е индивидуално и може да 
бъде давано и посмъртно. 

Чл.7. В рамките на една календарна година за периода от 01.01. до 31.12. се 
присъжда не повече от едно отличие „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“. 
При възникване на извънредни обстоятелства се допуска присъждане на повече от 
определения брой. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

КРИТЕРИИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗВАНИЕТО 

 
Чл. 8.  
(1) Със званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ се удостояват:  

1. Изтъкнати български граждани, които имат изключителни заслуги и принос в 
областта на: образованието, културата, спорта, научните изследвания, 
здравеопазването, социално-икономическото развитие, стопанската дейност и 
други сфери на обществения живот; граждани, които са свързали дейността 
си с града и общината и допринесли за развитието им в национален и 
международен мащаб; 
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2. Чуждестранни граждани със значителен принос за развитието на града и 
общината и/или на Република България, които са свързани с Горна 
Оряховица; 

3. Лица за проявена смелост, доблест и себеотрицание за благото на община 
Горна Оряховица и/или Република България; 

4. Граждани, проявили героизъм в екстремни или аварийни ситуации; 
5. Лица, завоювали титлите олимпийски и световен шампион.  

(2) Лицата, които се предлагат за удостояване със званието „Почетен гражданин на 
община  Горна Оряховица“ , следва да отговарят на някои от следните критерии: 
1. Да са популярни личности, пряко или косвено свързани с град Горна 

Оряховица, общината или региона, които с дейността си са допринесли за 

популяризирането и повишаване просперитета на града, общината и 

Република България; 
2. Да имат значими постижения на общинско, регионално, национално или 

международно равнище; 
3. Да не са осъждани за престъпления от общ характер или за престъпления 

против националната сигурност и суверенитета на Република България; 
4. Чуждите граждани да имат особен принос и заслуги за развитие на града, 

общината или република България в направленията по предходната алинея от 
настоящата наредба. 

Чл.9. Отнемането на званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ 
става с решение на Общинския съвет, когато: 

1. Лицето, удостоено със званието, е осъдено с влязла в сила присъда за 
престъпления от общ характер или за престъпления против националната 
сигурност и суверенитета на Република България. 

2. Лицето, удостоено със званието, има прояви, грубо нарушаващи нормите на 
обществения ред и живот. 

3. Лицето, удостоено със званието, с действията си уронва авторитета на Горна 
Оряховица. 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА“  

 
Чл. 10.  (1) Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на община 

Горна Оряховица“ могат да бъдат направени от: 
1. кмета на община Горна Оряховица; 
2. председателя на Общински съвет Горна Оряховица; 
3. общински съветници; 
4. инициативни комитети от минимум 15 участници. 

 
(2) Предложенията се подават до Председателя на Общинския съвет в писмен вид,  с 

изчерпателна и достоверна мотивация, не по-късно от 15 април. Подадените след 
определения срок предложения не се разглеждат. 

(3) Председателят на Общинския съвет, в срок от пет дни след изтичане на срока по 
ал. 2, публикува предложенията по реда на тяхното постъпване на Интернет 
страницата на Общината и ги разпределя на постоянните комисии на Общинския 
съвет. 

Чл.11. (1) Постоянните комисии разглеждат всички постъпили предложения и 
приложените към тях материали и имат право да: 

1. Изискват допълнителни данни по предложенията; 
2. Организират публични дискусии; 
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3. Правят допитване до гражданите чрез: Интернет страницата на Общината, 
средствата за масово осведомяване, анкети, други общодостъпни места за 
набиране на мнения; 

4. Извършват други дейности в тази връзка по тяхна преценка. 
 

(2) Председателският съвет:  
1. Разглежда и обсъжда становищата на постоянните комисии относно 

кандидатурите;  
2. Оценява и преценява съответствието на постъпилите предложения с обхвата 

и критериите за удостояване със звание „Почетен гражданин на община 
Горна Оряховица“, определени в чл. 8 от настоящата наредба и изготвя 
мотивирано становище за отхвърлените предложения;  

3. Внася на заседание на Общинския съвет, предхождащо празника на Горна 
Оряховица - 29 май, одобрените кандидатури с мотивирано предложение за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на община Горна 
Оряховица“. 

Чл.12. Общинският съвет взема решение с явно гласуване и с обикновено 
мнозинство – повече от половината от общия брой съветници. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ВРЪЧВАНЕ НА ОТЛИЧИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ И ПРАВА НА УДОСТОЕНИТЕ 

Чл.13. (1) Званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ е морално. 

(2) На празника на Горна Оряховица - 29 май, Кметът на общината тържествено 
връчва на удостоените със званието „Почетен гражданин на община Горна 
Оряховица“ лица: 

1. плакет; 
2. грамота; 
3. почетна лента с цвета на знамето на Община Горна Оряховица.  

Чл.14. Когато удостояването със званието „Почетен гражданин на община Горна 
Оряховица“ се извършва посмъртно, символите по предходния текст се връчват на 
законните наследници на удостоения. 

Чл.15. Имената на удостоените със званието „Почетен гражданин на община Горна 
Оряховица“, се вписват в специална летописна книга, която се съхранява от Кмета на 
общината. В деня на тържественото удостояване, удостоените се подписват в 
летописната книга. 

Чл.16. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ 
има право да бъде приеман по всяко време от Председателя на Общинския съвет и от 
Кмета на община Горна Оряховица и да бъде канен на всички официални събития в 
града. 

 

ГЛАВА ТРЕТА  
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ, ПРИСЪЖДАНИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

НАГРАДА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПРИНОС В РАЗЛИЧНИТЕ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 

ЖИВОТ, ПОСВЕТЕНИ НА ПРАЗНИКА НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА – 29 МАЙ 

Чл.17. Наградата се присъжда с решение на Общински съвет – Горна Оряховица, по 
повод празника на Горна Оряховица – 29 май за принос в развитието в: 
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1. Сферата на образованието и науката;  

2. Сферата на културата; 

3. Сферата на здравеопазването; 

4. Сферата на спорта; 

5. Сферата на икономиката; 

6. Сферата на социалните дейности. 

Чл.18. В рамките на една календарна година за периода от 01.01. до 31.12. се 
присъждат не повече от три награди за принос в съответната сфера. При липса на 
предложения в някоя от сферите на обществения живот, награда не се присъжда. 

Чл. 19. Наградите се присъждат на български или чужди граждани, които имат 
особен принос в съответната сфера на обществения живот на общината, които не са 
осъждани за престъпления от общ характер или за престъпления против националната 
сигурност и суверенитета на Република България. 
 

Чл. 20.  (1) Предложения за присъждане на награди могат да бъдат направени от: 
1. кмета на община Горна Оряховица; 
2. председателя на Общински съвет Горна Оряховица; 
3. общински съветници; 
4. обществени, професионални и творчески организации, в това число 

неправителствени организации;  
5. инициативни комитети от минимум 15 участници. 

 
(2) Предложенията се подават до Председателя на Общинския съвет в писмен вид,  с 

изчерпателна и достоверна мотивация, не по-късно от 15 април. Подадените след 
определения срок предложения не се разглеждат. 

(3) Председателят на Общинския съвет, в срок от пет дни след изтичане на срока по 
ал. 2, публикува предложенията по реда на тяхното постъпване на Интернет 
страницата на Общината и ги предоставя за разглеждане на съответната 
постоянна комисия. 

Чл. 21. (1) Предложенията се разглеждат в зависимост от сферата, в която се 
присъждат – образование и наука, култура, здравеопазване, спорт, икономика, социални 
дейности. 

(2) Постоянните комисии разглеждат постъпилите предложения и приложените 
към тях материали, като имат право да:  

1. Изискват допълнителни данни по предложенията; 
2. Организират публични дискусии; 
3. Правят допитване до гражданите чрез: интернет страницата на общината, 

средствата за масово осведомяване, анкети; 
4. Извършват други дейности по преценка относно постъпилите предложения. 

(3) Постоянните комисии на Общинския съвет: 
1. Разглеждат и обсъждат предложенията, заедно с всички  приложени към тях 

и допълнително събрани материали;  
2. Преценяват съответствието на постъпилите предложения с обхвата и 

критериите за присъждане на „Награда Горна Оряховица“, определени в 
чл.19 от настоящата наредба и изготвят мотивирано становище за 
отхвърлените предложения;  
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3. Изготвят и представят становище за всяко едно предложение до 
председателя на Общинския съвет. 

(4) Председателят на Общинския съвет внася постъпилите предложения и 
представените от постоянните комисии становища за разглеждане на 
Председателски съвет, който се произнася по всички предложения и  внася на 
заседанието на Общинския съвет по чл. 11, ал. 2, т. 3 от настоящата наредба 
всички одобрени предложения за присъждане на награди. 

Чл.22. Общинският съвет взема решение с явно гласуване и с обикновено 
мнозинство – повече от половината от общия брой съветници. 

Чл.23. На празника на Горна Оряховица - 29 май, Кметът на общината тържествено 
връчва на определените за награждаване лица: 

1. плакет; 
2. грамота. 

 
РАЗДЕЛ ВТОРИ 

НАГРАДА „БУДИТЕЛ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ 

Чл.24. (1) Този раздел определя принципите, условията и реда за присъждане на 
наградата „Будител на Община Горна Оряховица“ за постижения в две направления: 

1.  образование и наука; 
2.  култура и изкуство. 

Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и/или колективна. 
(2)  Наградата се присъжда на български и чуждестранни пълнолетни граждани, 

приживе или посмъртно, за високи художествени и творчески постижения в 
духовния живот и сферата на образованието и науката, културата и 
изкуството в община Горна Оряховица. 

Чл.25. Наградата се присъжда по решение на Кмета на община Горна Оряховица, 
след предоставено му становище от комисията по чл. 28, по повод 1 ноември – Ден на 
народните будители. 

 
Чл.26.(1). Предложения за присъждане на наградата „Будител на Община Горна 

Оряховица“ могат да бъдат направени от: 

1. държавни и общински органи; 
2. обществени, професионални и творчески организации, в това число 

неправителствени организации; 
3. директори на училища, детски градини и обществени институции; 
4. инициативни комитети от минимум 15 участници. 

(2). Предложенията се подават до Кмета на община Горна Оряховица в писмен вид, с 
изчерпателна и достоверна мотивация, не по-късно от 30 септември. Подадените след 
този срок предложения не се разглеждат. 

Чл.27. Кметът на общината, след изтичане на срока, публикува постъпилите 
предложения на интернет страницата на общината и предава материалите на комисията 
по чл. 28. 

Чл.28. (1) Кметът със заповед назначава комисия, която да разгледа и оцени 
постъпилите предложения. Съставът на комисията се определя от Кмета на Общината.  

(2) В комисията, освен определените по заповед на кмета на общината членове, 
участват по право и по двама представители от ПК по образование, култура и 
религия и ПК по спорт и младежки дейности на Общински съвет Горна 
Оряховица. 
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(3)  Комисията разглежда всички постъпили материали по направените 
предложения, като има право да: 

1. Изисква допълнителни данни по предложенията; 
2. Организира публични дискусии; 
3. Прави допитване до гражданите чрез: интернет страницата на общината, 

средствата за масово осведомяване, анкети; 
4. Извършва други дейности по преценка относно постъпилите предложения. 

(4) В срок до 20 октомври комисията извършва следното: 
1. Разглежда и обсъжда предложените кандидатури, приложените към тях 

материали и всички допълнително постъпили материали в резултат на 
дейността им; 

2. Изготвя и внася мотивирано становище до Кмета на община Горна Оряховица 
за присъждане на наградата и за отхвърлените кандидатури. 
 

Чл.29. В рамките на една календарна година за периода от 01.01. до 31.12. се 
присъжда не повече от една награда в двете направления. При липса на предложения в 
някое от направленията, награда не се присъжда. 

Чл.30. На 1 ноември – Ден на народните будители, на тържествена церемония 
Кметът на Общината, а в негово отсъствие – Председателят на Общинския съвет, връчва 
на определените за награждаване в съответните категории лица: 

1. плакет; 
2. грамота. 

 

 
РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

НАГРАДА „МЛАДА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ 

Чл.31. Този раздел определя принципите, условията и реда за присъждане на 
наградата „Млада Горна Оряховица“. 

Чл.32. Наградата „Млада Горна Оряховица“ е индивидуална и/или колективна. 
Присъжда се на учащи за изключителни постижения и извоювани награди от 
международни и национални състезания, олимпиади и конкурси в сферата на: 

1. образованието и науката; 
2. културата и изкуството; 
3. спорта. 

Чл.33. Наградата се присъжда по решение на Кмета на община Горна Оряховица, 
след предоставено му становище от назначена с негова заповед комисия по реда на чл. 28 
от настоящата наредба, по повод 24 май. 

Чл.34. (1) Предложения за присъждане на наградата „Млада Горна Оряховица“ могат 
да бъдат направени от:  

1. държавни и общински органи; 

2. директори на училища и образователни институции; 
3. обществени, професионални и творчески организации, в това число 

неправителствени организации;  
4. инициативни комитети от минимум 15 участници. 

 

(2) Предложенията по ал. 1 са в писмена форма и се правят в срок до 15 май. 
Подадените след този срок предложения не се разглеждат. 
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(3) След изтичане на срока постъпилите предложения се публикуват на интернет 
страницата на Общината и постъпилите материали се предават на Комисия, 
назначена по реда на чл. 28 от настоящата наредба. 

(4) Комисията има правомощията по чл. 28 от настоящата наредба 

(5) В срок до 20 май комисията изготвя и внася мотивирано становище до Кмета 
на Община Горна Оряховица за присъждане на наградата и за отхвърлените 
кандидатури. 

 

Чл.35. В рамките на една календарна година за периода от 01.01. до 31.12. се 
присъжда не повече от една награда в трите сфери. При липса на предложения в някоя от 
сферите, награда не се присъжда. 

Чл.36. На 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост, на тържествена церемония Кметът на Общината, а в негово отсъствие – 
Председателят на Общинския съвет, връчва на определените за награждаване в 
съответните категории лица: 

1. плакет; 
2. грамота. 

 
 
 
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ОТЛИЧИЕ „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ 

Чл.37. Почетният знак на община Горна Оряховица представлява релефно 
изображение на герба на община Горна Оряховица. Отличието се поставя върху 
подложка в кутия с изображение на герба на община Горна Оряховица върху капака и 
надпис „Община Горна Оряховица. Почетен знак“. 

Чл.38. Кметът удостоява с това отличие български и чуждестранни граждани, 
юридически лица и институции, които имат съществен и значим принос за развитието на 
общината и заслуги към нейните граждани. 

Чл.39. „Почетен знак на Община Горна Оряховица“ може да се връчи като 
индивидуално и колективно отличие. 

Чл.40. Удостояването се извършва със заповед на Кмета на община Горна 

Оряховица. 
 
Чл.41. Връчва се от Кмета на община Горна Оряховица и се придружава с грамота за 

заслуги към община Горна Оряховица. 
 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РAЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата за  званията,  наградите  и  отличията  на  община  Горна  Оряховица  е  приета
 с  решение  на  Общински  съвет  № 415 от  Протокол  №  27  от  30.03.2017 г.  и  влиза  в  сила  от    

13.04.2017  г.  

 




