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ПРОЕКТ 

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И 

ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

§1. Чл. 3 се изменя и допълва с текста „ и „отличия за значими постижения“. 

§2. Към чл. 3 се създава нова ал. 3 с текста: „Отличията за значими постижения“ са: 

 

1. ОТЛИЧИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ,,Учител на годината”, 

„За високи постижения в образователната дейност и принос към развитие на 

образованието в община Пещера“, ,,За цялостен принос към развитие на 

образователната система на община Пещера” 

2. ОТЛИЧИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО, 

ЖУРНАЛИСТИКАТА – ,,Деец на културата”, „За принос в областта на 

науката“, „За принос в областта на изкуството“, „За принос в областта на 

журналистиката“, „За цялостен принос в областта на културата“, „За 

цялостен принос в областта на науката“, „За цялостен принос в областта на 

или изкуството“ и „За цялостен принос в областта на журналистиката“ 

3. ОТЛИЧИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА – „Деец на спорта“ и „За цялостен 

принос към развитието на спорта в община Пещера“; 

4. ОТЛИЧИЕ „ДАРИТЕЛ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА“. 

 

§3. Чл. 4, ал. 2 се изменя по следния начин „Предложения за удостояване с отличията по 

чл. 3 се правят по реда на чл. 8 от Правилник за удостояване с отличия на община Пещера“; 

 

§4. Заглавието на глава VI от Наредбата се изменя и допълва, както следва: ЗВАНИЕ 

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СЕЛИЩЕ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА“ и ”ОТЛИЧИЯ НА 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ“; 

 

§5. Чл. 27 се изменя и допълва по следния начин: „Званията "Почетен гражданин на 

селище от Община Пещера" и „Отличия на община Пещера за значими постижения“  се 

присъждат  по утвърден от Общинския съвет Правилник за удостояване с отличия на  

община Пещера“. 

 

§6. Чл. 28, ал. 1, т. 6 се допълва по следния начин: „Грамота се връчва на „Почетен 

гражданин на селище от община Пещера" и на удостоените с отличия за значими 

постижения“; 
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§7.   Допълва се §6 с решението за последното изменение 

 


