
Н А Р Е Д Б А 
 

За символите, празниците, почетните звания, 
почетните знаци и награди на град  Сандански 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
Общи положения 

 
 Чл.1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на  използване, 
условията и критериите за присъждане на символите, празниците, почетните звания, 
почетните знаци и награди на община Сандански 
 
 

ГЛАВА ВТОРА 
Символи на Сандански 

 
 Чл.2, /ал.1/ Символите на град Сандански са: 

1. Знаме на град Сандански 
2. Герб на град Сандански 
3. Ключ на град Сандански 
4. Химн на град Сандански 
5. Девиз на град Сандански 
/ал. 2/   Забранява се използването на символите на град  Сандански за: 
1. Политически, религиозни и антибългарски цели. 

            2.  Търговска реклама, запазена марка и други дейности в частен  интерес на 
физически и юридически лица. 

Чл.3. /ал.1/ Знамето на град Сандански се изработва от бял  копринен плат в 
правоъгълна форма, като в средата е изобразен герба на града , а под него е изписан 
девиза  на града .  

/ал.2/  Знамето на град Сандански е постоянно издигнато:  
1. Пред входа на административната сграда в община Сандански 
2. В залата  за провеждане на заседания на ОбСъвет 
3. В кабинета на кмета на община Сандански и председателя на ОбСъвет 

            4.   На  сградите на кметствата в общината, както и на общинските, културни и 
образователни институции и търговски дружества, където принципал е ОбСъвет. 
 /ал.3/ Оригиналът на знамето на град Сандански се  патентова в  Патентното 
ведомство и се съхранява в кабинета на кмета на община Сандански. 
 Чл.4. /ал.1/  Гербът на град Сандански представлява: 
 В горния край правоъгълник със заоблена форма в двата  долни края, в средата 
със стилизирано изображение на слънце и над  надписа Сандански стилизирани  
чинарови листа от двете страни и минерален извор в средата. 
  /ал.2/  Гербът на град Сандански се поставя: 

1. Пред входа на административната сграда на община Сандански 
2. В  залата за провеждане на заседания на ОбСъвет 

            3.   В кабинета на кмета на община Сандански и кабинета на председателя на  
ОбСъвет 

4. В ритуалната зала на община Сандански, заедно с герба и знамето на 
РБългария. 
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Чл.5 /ал.1/  Ключът на град  Сандански е символ на изпълнителната власт на 
общината и   представлява художествено изработен ключ от кован метал с  големина 20 
см., върху който е изписан девиза на град Сандански. 

/ал.2/  Ключът на град Сандански се връчва на Кмета на общината при встъпване 
в длъжност след полагане на клетва пред ОбСъвет – Сандански. Той се предава на 
всеки следващ кмет. 

/ал.3/  Копие от ключа на град  Сандански се връчва от Кмета на град  
Сандански на държавни ръководители, кметове на  побратимени градове, други 
официални представители на  чужди държави заради  изключителните им заслуги към 
България и град Сандански, както и в знак на гостоприемство, добра воля и  желание за 
сътрудничество. 

/ал.4/  Оригиналът на ключа се  патентова в Патентното ведомство на РБългария 
и се съхранява в кабинета на кмета на община Сандански. 
 Чл.6. Девизът на град Сандански се утвърждава от ОбС след проведен  конкурс 
съобразно  сроковете на  VІІ §.2 от преходните и заключителните разпоредби на 
Наредбата. 
 Чл.7. Химнът на град Сандански се утвърждава от ОбС след  проведен конкурс, 
съобразно сроковете на глава VІІ §.2. 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
Празник на град Сандански 

 
 Чл.8 /ал.1/  Празник на град Сандански се празнува  ежегодно и е първия 
четвъртък след Великден. 
 /ал.2/  Тържествата по повод Празника се организират  и провеждат от кмета на 
община Сандански. 
 /ал.3/ Подготовката  и провеждането  на Празника на град Сандански се 
финансира от: 

1. Бюджета на община Сандански 
2. Спонсорство, дарения и реклами 
3. Други разрешени от закона източници 

 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 
 Чл.9  Почетните звания на град Сандански са: 

1. Почетен гражданин 
 

Чл.10. /ал.1/  Званието “Почетен гражданин на град Сандански” се присъжда на 
български и чуждестранни граждани за: 

1. Изключителни заслуги за развитието на община Сандански 
2.Изключителни постижения в областта на обществено-политическия, 

стопанския,  културния, социалния и спортния живот. 
3. Изключителен принос свързан с  популяризирането на името на град 

Сандански и община Сандански. 
4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост. 
5. Проявен изключителен героизъм. 

               /ал.2/ /нова Приета с Решение № 397 от 17.12.2014 г. /„Званието „Почетен 
гражданин на населено място” се присъжда на Български и  чуждестранни граждани за: 
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1. Изключителни заслуги за развитие на населеното място; 
2. Изключителни постижения в областта на обществено – политическия, 

стопанския, културния, социалния и спортен живот; 
3. Изключителен принос, свързан с популяризирането на името на населеното 

място; 
4. Дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; 
5. Проявен изключителен героизъм.” 
               /ал.3/ /нова Приета с Решение №151 от 30.04.2015г./ Редът за удостояване  

и отнемане на званието „Почетен гражданин на населено място  „следва определеният в 
чл.11, чл.12 , чл.13 и чл.14 от   Наредбата ред за удостояване и отнемане на званието 
„Почетен гражданин на град Сандански”. 
 

Чл.11 /ал.1/ Писмено предложение за удостояване със званието “Почетен 
гражданин на град Сандански” могат да правят: 

1. Председателя на общински съвет Сандански 
2. Кмета на община Сандански 
3. Общински съветници 

            4. Обществени и браншови организации, творчески съюзи,  инициативни 
граждани. 
  Чл.12. /ал.1/ Писменото предложение за удостояване със званието “Почетен 
гражданин  на град  Сандански” се адресира до Председателя на Общински съвет 
Сандански и  разгледа от Комисия в състав: Председател – Председателя на ОбСъвет – 
Сандански, членове – Председателите на  Постоянните комисии в ОбСъвет – 
Сандански, членовете на  ПК по култура,  образование в ОбСъвет Сандански.  
Комисията заседава два пъти годишно, свиква се от Председателя, взема решения с  
гласовете на повече от половината от присъстващите. Предложенията могат да се 
правят като бъдат публикувани в сайта на Общински съвет – Сандански. 
 /ал.2/  Писменото предложение за удостояване със званието “Почетен 
гражданин на град Сандански” се внася на заседание на ОбСъвет от председателя на 
ОбС след решение на Комисията по ал.2 и се приема с гласовете на повече от две трети  
от общия брой на общинските съветници. 
 Чл.13  Званието “Почетен гражданин на град  Сандански”  се връчва на 
тържествена  церемония на Празника на град Сандански от Кмета на община 
Сандански и се вписва в регистъра на Почетните граждани на община Сандански, 
който се съхранява от кмета на общината. 
 Чл.14 /ал.1/  Званието “Почетен гражданин на град Сандански”  се отнема с 
решение на ОбСъвет Сандански на лица: 
 1. Осъдени за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда. 
 2. Със свои действия и послания  петнят  доброто име на град Сандански и 
България. 
 /ал.2/ Решението за  отнемане на званието се взема от Общински съвет 
Сандански с гласовете  на повече от две трети от общия брой на общинските съветници 
. 
 

ГЛАВА  ПЕТА 
Почетни знаци на град Сандански 

 
 Чл.15.  Почетните знаци на град Сандански са: 
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1. Златен почетен знак 
2. Почетен   медал  
3. Почетна   грамота  
4. Почетен плакет 

 
Чл.16 /ал.1/  Златният почетен знак представлява златна значка върху която е 

изобразен  герба на град Сандански. 
/ал.2/  Златният почетен знак се връчва  заедно със званието “Почетен 

гражданин на град Сандански”. 
 
 Чл.17 /ал.1/ Почетният медал на град  Сандански представлява кръгла бронзова  
отливка. От едната страна е изобразен герба на град  Сандански  и изписан девиза на 
град Сандански, а от другата страна – графично  изображение на “Св.Св. Козма и 
Дамян”- лечителите безсребреници дали името на града Свети Врач. 
 /ал.2/ С почетния медал на град Сандански се удостояват  обществени 
организации, културни и научни институти, творчески организации, както и граждани 
на община Сандански за техни значими заслуги към град Сандански, както и по случаи 
на кръгли годишнини. 
 
 Чл.18.  Почетната грамота на град  Сандански се връчва от Кмета на община 
Сандански на обществени  организации,  институции и граждани на община Сандански 
за обществени заслуги, както и по случаи на кръгли годишнини. 
 
 Чл.19 /ал.1/  Почетният плакет може да бъде изработен от различни материали в 
различни форми и размери, с вградено изображение на герба на град  Сандански. 
 /ал.2/  Почетният плакет се утвърждава от кмета на община Сандански. 
 
 

ГЛАВА ШЕСТА 
Годишни награди на Кмета на град Сандански 

 
 Чл.20 /ал.1/  Годишните награди на кмета на град Сандански са: 

1. Награда “град Сандански” за  изкуство, образование и наука. 
2. Награда “град Сандански” за бизнесмен на годината 
3. Награда “град Сандански” за изпълнител на фестивала “Пирин фолк” 
4. Награда “град Сандански”  за спортист на годината 
/ал.2/  Кмета на община Сандански   определя  правила за определяне на 
носителите и удостояване с  награда   

 
 /ал.3/   Годишната награда е метална пластика. 
 
 

ГЛАВА СЕДМА 
Преходни и заключителни разпоредби 

 
 § 1. Наградите и почетните знаци на Сандански се връчват от Кмета на община 
Сандански или упълномощено от него лице. 
 § 2. В 6-шестмесечен срок след приемане на Наредбата Кмета на община 
Сандански чрез конкурси и други възложителни и  организационни процедури  
предприема действия за изработване на визираните в Наредбата символи, награди, 
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химн, девиз и  знаци по предварително разработени и утвърдени проекти, приети от 
ОбСъвет – Сандански. 
 § 3. ОбСъвет Сандански избира  Комисия за разглеждане на  подадените за 
утвърждаване проекти преди предлагането  им за приемане от ОбСъвет. 
 §.4. Тази Наредба отменя всички досегашни регламентирани и 
нерегламентирани разпоредби, символи и знаци използвани в община Сандански. 
 § 5. Наредбата влиза в сила след влизане в сила на решение № 218 от 18 неомври 
2010 г.  на Общински съвет Сандански . 
           

    Изм. с Решение № 397 от 17.12.2014 г.  
                Изм. с Решение № 151 от 30.04.2015г. 
 
 
 
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :  

                     / ЯВОР АРГИРОВ/  
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