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I.ПЛАКЕТ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА” 
/двустранен/ 
 1.Със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА” се 
удостояват личности с изключителни заслуги в областта на 
обществения, стопанския, социалния и духовен живот на града и 
общината. 
 2.Почетен гражданин на град Елена може да се присъжда 
на: 
 2.1.Български и чуждестранни граждани; 
 2.2.Посмъртно. 
 3.Званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА” се 
присъжда в случаите: 
 3.1.За постоянен или продължителен принос в областта на 
обществения, стопанския, социалния и духовен живот на града и 
общината. 
 3.2.По повод, свързан със значително събитие на града и 
общината. 
 4.Предложение за присъждане на званието “ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА” се правят от кмета на общината и 
от общинските съветници. Предложенията се придружават с 
кратка писмена мотивация и се събират в общината до 7 дни 
преди заседанието, на което ще бъдат предложени. 
 5.Почетният знак /ДВУСТРАНЕН ПЛАКЕТ/, със съответното 
удостоверение, се връчва само като индивидуална награда. 
 6.Получилите званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД 
ЕЛЕНА” се вписват в специална ПОЧЕТНА КНИГА, която се 
съхранява в общината и се води от лице, натоварено със заповед 
от кмета на Община Елена. 
 7.Плакетът “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА” се 
изработва по художествен проект и съдържа: 
 7.1.От едната страна : символа на град Елена, утвърден с 
Решение №70 на ВОИК от 16.05.1991 г. със следното съдържание: 
 -часовниковата кула с перо – символ на устойчивост във 
времето и приноса му в духовния напредък на нацията; 
 -два грифона – изобразени в летописните надписи на видния 
възрожденски книжовник Дойно Граматик, като пазители на 
символа на града; 
 -орнамент от същите надписи, твърде характерен за 
възрожденската епоха – ограждащ в кръг изображенията, който 
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символизира осезателното присъствие на селището в този период 
от новата ни история. 
 7.2.От другата страна : надпис “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 
ГРАД ЕЛЕНА” 
  

II. ПЛАКЕТ /едностранен/ 
 1.Едностранният плакет, изработен по художествен проект 
съдържа : 
 -символа на град Елена, подробно описан в т.7.1 от I. 
 2.Присъжда се в случаите: 
 2.1.За едностранен и с особена обществена стойност, жест 
към града и общината; 
 2.2.При значително дарение за развитие на обществения, 
стопанския, социалния и духовен живот на града и общината. 
 3.Едностранният плакет не се връчва с удостоверение. 
 4.Вписва се в специален раздел на ПОЧЕТНАТА КНИГА, която 
се съхранява в общината и се води от лице, натоварено със 
заповед на кмета на Община Елена. 
  

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.Удостоените със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД 
ЕЛЕНА” се определят с решение на Общински съвет- Елена. 
 2.Кметът на Община Елена на специална церемония 
връчва почетния знак и удостоверение за ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА. 
 3. Решението на Общинския съвет за удостояване със 
званието  “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЕЛЕНА” се оповестява 
чрез местния радиовъзел и се публикува във вестник “Еленска 
трибуна”. Решението се съпровожда със съобщение кога и къде 
ще се състои церемонията по връчването. 
 4.Наградите по I и II се осигуряват от целеви средства от 
бюджета на общината. 
 5.Организацията по изработването на наградите се възлага 
на секретаря на общината. 
 6.В ПАМЕТНАТА КНИГА се вписва: 
 6.1.На кого се връчва наградата; 
 6.2.Номера на решението на Общински съвет, с което е 
утвърден съответния гражданин; 
 6.3.Кой връчва наградата; 
 6.4.Дата на връчване; 
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 6.5.Подпис на получателя. 
 

IV.РАЗПОРЕДБИ 
§1. Настоящият статут влиза в сила от датата на 

утвърждаването му от Общинския съвет. 
§2. Поправки или отмяна на статута се извършват от 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината или на 
Председателя на Общинския съвет. 

§3. Настоящият статут се публикува във вестник “Еленска 
трибуна”. 

/Статутът е приет с Решение №54 от 07.05.1996 г. на 
Общински съвет-Елена./ 
 


