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Чл. 1.  Званието “Почетен гражданин на Смолян” се присъжда на български и 
чуждестранни  граждани с особено големи заслуги към град Смолян и неговите 
граждани. 

Награденият със званието “Почетен гражданин на Смолян” получава  почетен 
знак /уголемен вариант на герба на Смолян с лента. Лентата има зелен цвят, какъвто е 
знамето на Смолян/. 

Почетния знак е в кутия с надпис  “Община Смолян. Почетен гражданин”. 

(Доп. с Решение № 462/09.10.2002 г.)  Почетният знак се съпровожда  със 
специален  документ /Грамота/ с подпис на Кмета и печат на Общината, който 
потвърждава, че лицето  има присвоено звание “Почетен гражданин на Смолян”  и с 
парична награда от 1 500  лева.. 

Чл. 2. Почетния знак с лента  и  документът на званието “Почетен гражданин на 
Смолян” се връчват от Кмета на  Общината на заседание на Общинския съвет или на 
друго място с Решение на Общинския съвет. 

Чл. 3.  Предложението за награждаване със званието “Почетен гражданин на 
Смолян” се прави от Комисия по отличията в състав: Кмета на Общината, Председателя 
на Общинския съвет, Секретаря на Общината и ръководителите на групата съветници. 

Чл. 4.  Предложението се обсъжда  на заседание на Общинския съвет и се приема 
при тайно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на общинските съветници. 

Чл. 5. Ако предложеният за награждаване не получи необходимия брой гласове 
неговата кандидатура може да се внесе повторно след 3 /три/ години. 

Чл. 6. Почетният знак с лента и документи за званието “Почетен гражданин на 
Смолян” се номерирани и се съхраняват от секретаря на Общината. 

Чл. 7. Почетният гражданин на Смолян има право на безплатно  пътуване с 
градския транспорт в рамките на община Смолян, на свободен достъп до заседанията на 
Общинския съвет, да присъства като специален гост на всички тържества и празници на 
града. 

Чл. 8. На лицата осъдени за престъпления, с влязла в сила присъда, почетното 
звание може да се отнеме с решение на Общинския  съвет. 

Чл. 9. Удостоеният със званието де вписва в Почетната книга на  Общината, която 
се съхранява при секретаря на Общината. 

 
ІІ.  ЗЛАТЕН  ПЛАКЕТ  НА  ОБЩИНА   СМОЛЯН 

( Нов с Решение № 78/14.04.2000 г.) 
 

 
 

Чл. 1. “Златен плакт на Община Смолян” се дава на физически и юридически лица 
с големи заслуги към град Смолян и неговите граждани. 
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“Златният плакет на Община Смолян” е уголемен вариант на герба на Смолян в 
специална кутия. Съпровожда се със специален документ, подписан от Кмета на 
Общината  и печат. 

Чл. 2. “Златният плакет на  Община Смолян” се връчва от Кмета на заседание на 
Общинския съвет или на друго място, определено с решение на Общинския съвет. 

Чл. 3. Предложението за награждаване със “Златен плакет на Община Смолян” се 
прави от Комисията по отличията. 

Чл. 4. Предложението се обсъжда на заседание на Общинския съвет и се приема с 
явно гласуване, с обикновено мнозинство. 

Чл. 5. Награденият със “Златен плакет на Община Смолян” се вписва в Почетната 
книга на Общината. 

 
 
 

ІІІ.  ГОДИШНА  НАГРАДА  НА  ОБЩИНА   СМОЛЯН 
 
 
Чл. 1. Годишната награда на Община Смолян се дава на изтъкнати дейци и творци 

от областта на науката, културата, образованието и техниката по предложение на техни 
творчески организации. Наградата има парично изражение, което се определя ежегодно 
и е  съпроводено със “Значката на Смолян”. 

 Чл. 2. Наградата се връчва от Кмета на Община Смолян в празнична обстановка 
(заседание, празник на града, официален празник на Република  България  и др.). 

За дейци и творци от областта на културата, образованието и науката връчването 
на Годишната награда на Община Смолян става в навечерието на 24 май. 

Чл. 3. Носителят на Годишната награда на Община Смолян се вписва в Почетната 
книга на Общината. 

ІV.  ЗНАЧКА  НА  СМОЛЯН 
 
 

Чл. 1. На значката е изобразен в цвят гербът на града, изработен от метал по 
проект на проф. Димитър Серезлиев. 

Чл. 2. Значката се връчва на лица заемащи следните длъжности: 

• Кмет на Община, зам. кметове и секретар; 

• Общински съветници. 

Чл. 3. По предложение на Кмета на Общината и с решение на Общинския съвет 
със “Значка на Смолян” се отличават български и чуждестранни граждани със заслуги  в 
изпълнението на своя граждански и служебен дълг или имат принос в развитието на  
града и Общината. 

Чл. 4.  “Значката на Смолян” се връчва от Кмета на Общината. 
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Чл. 5.  Носителят на “Значката на Смолян” се записва в Почетната книга на 
Общината и се съхранява от секретаря на Общината. 

Чл. 6.  “Значката на Смолян” се носи в следните случаи: 

• по време на заседанията  на Общинския съвет; 

• на националния празник на Република България, Празника на Смолян и 
други официални празници в държавата и Общината. 

• и в други случаи по преценка на носителите на Значката. 

 
 
 

V.  СИМВОЛИЧЕН  КЛЮЧ  НА  СМОЛЯН 
 
 

Чл. 1. Символичният ключ на Смолян е отлят в метал по проект на проф. Димитър 
Серезлиев и е  поставен в тъмночервена кутия с герба на Смолян на капака с надпис “ 
Смолянска община. Символичен ключ на Смолян” 

Ключът се съпровожда със специален документ с подпис на Кмета на Общината. 

Чл. 2. Символичният ключ на Смолян се връчва на български и чуждестранни 
граждани, на ръководители на  чуждестранни делегации, на кметове на побратимени на 
Смолян градове, на шефове на дипломатически мисии в Република  България, на 
Председателя на Народното събрание, на Президента на Република България. 

Чл. 3. Ключът се връчва от Кмета на Общината. 

VІ.  НАГРАДА  “ЗА  ВОЕНЕН  ПРИНОС  В  ОПАЗВАНЕ  НА  МИРА  И 
ДЕМОКРАЦИЯТА  НА  БАЛКАНИТЕ” 
(Нов с Решение № 462/ 09.10.2002 година) 

 
 

Чл. 1. Наградата се връчва на български военни лица с особено големи заслуги за 
запазване на мира и демокрацията на Балканите. 

Чл. 2.  Предложението за награждаване с наградата се прави пред Общински 
съвет – Смолян от Комисия в състав: Председател на Общински съвет- Смолян, Кмет на 
Община Смолян, директор на Исторически музей- Смолян, представител на 
Министерството на външните работи на Република България, представител на 
Министерство на отбраната на Република България  

Номинираният за носител на Наградата се съгласува с министрите на външните 
работи и на отбраната. 

Чл. 3. Предложението за награждаване се обсъжда на заседание на Общинския 
съвет и се приема  при тайно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на 
общинските съветници. 
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Чл. 4. Награденият получава почетен знак: Огърлица с герба на Смолян, положен 
върху Кръст за храброст с многолъчна звезда. 

Чл. 5. Почетният знак на Наградата  се съпровожда със специален документ- 
удостоверение за притежанието й с подпис на Кмета на Община Смолян. 

Чл. 6.  Наградата има и парично изражение в размер на 1 000 лева. 

Чл. 7.  Наградата се връчва от кмета  на община Смолян на тържествено заседание 
на Общински съвет- Смолян или на друго място по решение на Общинския съвет. 

Чл. 8.  Наградата се връчва през 5 години,  по време на честванията на кръгли 
годишнини  от освобождението на Родопите. 

Чл. 9.  Удостоеният с Наградата се вписва в Почетната книга на Община Смолян. 

Чл. 10. Почетният знак на Наградата и удостоверението за притежанието й се 
съхраняват от секретаря на община Смолян. 

  
 
 
Правилникът е приет от Общински съвет – Смолян с Решение                          № 

168/13.10.1997 година. 


