
Наредба  
за символиката на община Брацигово 

 
 

   
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Тази наредба урежда вида и съдържанието на символите, почетните звания, 
отличията, паметниците знаци и наградите на община Брацигово, както и условията и 
критериите за присъждането им. 

 
 
  

ГЛАВА ВТОРА 
СИМВОЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

Чл. 2. Символите на община Брацигово са:  
1. Знаме на гр.Брацигово 
2. Герб на гр.Брацигово 
3.Химн на гр.Брацигово 
4. Почетна книга. 
Чл. 3. (1) Официалният празник на град  Брацигово е 11-12 май – посветен на   

Априлската епопея от 1876 година 
(2) Селищните празници на кметствата са на: 
1. с.Равногор –   последната седмица на месец юни 
2. с.Розово –третата седмица на месец юли – събор на родопската ягода; 
3. с.Бяга – първата седмица на месец юни – празник на плодородието; 
4. с.Козарско – 24 май – ден на славянската писменост и култура; 
5.с.Исперихово – 26 октомври - Димитровден; 
6. с.Жребичко – 20 юли - Илинден; 
Чл. 4. Почетните звания, отличия и награди на община Брацигово са: 
1. Почетен гражданин на гр. Брацигово; 
2. Почетен жител на  селата Равногор,Розово,Бяга, Исперихово, Козарско,  Жребичко  
3. Почетен знак на Община Брацигово; 
4. Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 
5. Награда „Зрелостник на годината”; 
6. Награда „За принос в развитието на международните връзки на община Брацигово”. 
Чл. 5. Общинският съвет - Брацигово на основание чл. 21, ал. 1,т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, 

учредява паметни знаци за общински съветници, кметове, заместник-кметове, общински 
служители, български и чуждестранни граждани със заслуги към община Брацигово: 

1. плакет на община Брацигово; 
2. значка; 
3. почетна грамота. 
  
Знаме на град Брацигово 
  
Чл. 6. Знамето на град Брацигово е бяло. В центъра му е изобразен гербът на град 

Брацигово. Формата и размерите му са като стандартите за държавното знаме. 
Чл. 7. (1) Знамето на град Брацигово се издига или поставя: 
1. На сградата на общинска администрация – постоянно. 



2. На пилони на площада в града и входни артерии. 
3. На сградата, където се провеждат заседания на общинския съвет – постоянно. 
4. На сградите на държавните и общински ведомства, на фирми, учебни заведения в 

дните на национални празници и други тържествени събития. 
5. При церемонии и тържества, провеждани от държавни или обществени организации. 
(2) При издигане на знамето на Брацигово заедно с държавно знаме, почетно място се 

дава на държавното знаме на Република България, което се поставя от лявата страна на 
сградата, гледано срещу нея. 
(3) При издигане на знамето в колона заедно със знамена на други градове – гости на 

международни фестивали, конкурси и състезания, знамето на града се поставя в средата, 
ако броят им е нечетен. Ако броят е четен, знамето на град Брацигово се поставя в 
началото и в края на реда. Чуждите знамена се подреждат по азбучен ред на имената на 
държавите или градовете при транскрипцията им на кирилица. 
(4) При обявен от общинската администрация траур, знамето се сваля на половината 

до пилона, заедно с прикрепена на горния ляв ъгъл черна траурна лента. 
(5) Начините на носене на знамето на град Брацигово са тези, които са определени за 

държавния протокол. 
(6) Знамето на град Брацигово може да бъде изработено във вид на флагче с размери 

на 18/30 см., което да служи за сувенир за видни гости и чуждестранни делегации.  
  
Герб на община Брацигово 
  
Чл. 8. (1) Гербът на община Брацигово е символ, израз на местното самоуправление и 

местната администрация. 
(2) Елементите на герба са: 

          1. Крепостна стена - Наподобяваща крепост на върха на знака символизира старите  
римски крепости, които са съществували през ранното средновековие и свидетелстват за 
цивилизована форма на живот в древността около днешното селище. 

          2. Лъвът като често използван символ говори за смелостта и самоотвержеността на 
брациговци през кървавия Април 1876 година; 

           3. Строителните елементи пергел и откос символизират най- важния поминък на 
населението през Възраждането, а именно дюлгерството(строителство) и съществуването на 
популярната тогава в пределите на цялото султанство брациговска архитектурна школа; 

           4. Последният елемент, но не на последно по значимост място, символизира минералните 
извори, които и до днес лекуват различни заболявания, а в близкото минало бяха  част от 
курортното дело в страната.       

          5. Венец от горски клони символизиращи горите, които и до днес са общинска собственост 
и част от съвременния бизнес на населението. 

Чл. 9. Гербът на община Брацигово може да се изобразява: 
1. На сградите и в помещенията на органите на местното самоуправление. 
2. В ритуалната зала на община Брацигово. 
3. На местата, където се провеждат общински и градски срещи, конференции, 

чествания, културни прояви, спортни състезания. 



4. На официални документи; рекламни, печатни и електронни издания на община 
Брацигово; на бланки; писма; грамоти; пликове и сувенири. 

           Химн на град Брацигово 

 
Чл.10 Химнът на град Брацигово е в сила от 1926 г. Написан е по времето на тридесет 

и петия кмет на Брацигово – Пейо Даскалов.  
Химнът е по текст на Любомир Бобевски и музика на Димитър Генов и съдържа общо 

четири куплета с патетично – възхвалителни слова.  
Химнът на града се изпълнява на празнични форуми във връзка с бележити дати от 

историята на града,при тържествени заседания на Общински съвет и учредителното 
заседание на Общински съвет. 

 
 
 
Почетна книга 
  
Чл. 11. Почетната книга на град Брацигово се изработва от 50 листа, като на първата 

страница е изобразен гербът на гр.Брацигово. В нея се вписват удостоените със званията: 
„Почетен гражданин на град Брацигово ” и „Почетен жител на селата 
Равногор,Розово,Бяга, Исперихово, Козарско,  Жребичко ” , като се посочват трите имена, 
мотивите, поводът и основанията за удостояването им.  

 
 
  

ГЛАВА ТРЕТА 
ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ, ПОЧЕТНИ НАГРАДИ И ПАМЕТНИ ЗНАЦИ 

  
Почетни звания 
  
Чл. 12. (1) Със звание „Почетен гражданин на град Брацигово”  и  „ Почетен жител на 

селата Равногор,Розово,Бяга, Исперихово, Козарско,  Жребичко  „ се удостояват 
физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на обществения, 
стопанския, социалния, културния и спортен живот на общината и селищата : 

1. За значителни постижения, които са със съществен принос за развитието на града, 
общината ,селата  на територията на Общината и на Република България. 

2.Автори на стойностни литературни,художествени,музикални и други творби,посветени 
на град Брацигово, и селата на територията на Общината които обогатяват културно-
историческото наследство на града и селата. 

3.За постижения и заслуги в областта на културата, науката, образованието, 
изкуството, здравеопазването и спорта. 

          4. Дарители и баготворители, чиито дарения са с непреходна стойност за общината. 
5. За проявен изключителен героизъм при спасяване на човешки живот, имущество и 

предотвратяване на престъпления. 
6. При други изключителни заслуги с обществена значимост. 
(2) Заедно с удостояването със званието се връчва – плакет с текст и удостоверение  
 
  
Почетни награди 



  
Чл. 13. (1) С награда „За принос към местното самоуправление” се удостояват 

настоящи и бивши кметове на община Брацигово, председатели на общински съвети и 
общински съветници, кметове на населени места,   служители в кметствата на общината 
за дългогодишна работа и заслуги в областта на местното самоуправление. 
(2) Наградата се състои от диплом  и плакет 
 

Чл. 14. (1) С награда „Зрелостник на годината” се удостояват зрелостници от средните 
училища на територията на община Брацигово за отличен успех (6,00) по всички предмети 
в дипломата за завършено средно образование. 
(2) Наградата се състои от грамота и плакет. 
Чл. 15. (1) Награда „За принос в развитието на международните връзки на община 

Брацигово” се връчва за: 
1. Участие в реализация на европейски програми и проекти за развитие на община 

Брацигово. 
2. Принос и значими прояви в утвърждаването на европейските ценности. 
3. Значими постижения и призиви места в организирани международни прояви в 

България и чужбина.  
(2) Наградата се състои от диплом  и плакет. 
  
Паметни знаци 
  
Чл. 16. (1) Плакетът на община Брацигово представлява релефно изображение на 

герба на града . Същият е положен върху правоъгълна метална плочка с надписи 
подходящи за случая:  

1. „Почетен гражданин на град  Брацигово” 
2. Почетен жител на Равногор,Розово,Бяга, Исперихово, Козарско,  Жребичко 
3. „С най-добри пожелания” 
(2) Съхранява се в кутия изработена от кожа или велур. Плакетът се подарява на 

удостоени със звания и български и чуждестранни гости на общината. 
Чл. 17. (1) Значката е изработена от метал в две нива (бяло и жълто), представлява 

релефно изображение на герба на град Брацигово. 
(2) Значката се връчва на кмета на общината, председателя на общинския съвет, 

общински съветници, заместник кметовете, служители в администрацията на общината, 
кметове на кметства и на гости от България и чужбина. 
Чл. 18. Почетна грамота или диплом. 
 
 
  

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ, 

ОТЛИЧИЯ, НАГРАДИ И ПАМЕТНИ ЗНАЦИ 
  
 
Чл. 19. (1) При кандидатстване за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД  БРАЦИГОВО” е необходимо: 
1. Мотивирано предложение за удостояването със званието се внася до Общински 

съвет от  кмета на общината от общински съветници, инициативен граждански комитет с 
подписка не по-малко от 100 души – граждани на община Брацигово. 

2. Предложенията за удостояване със званието се внасят за разглеждане в Общински 
съвет от Председателя на Общински съвет – град Брацигово. 



3. Решение за удостояване се взема на заседание на общинския съвет. 
4. Със званието може да се удостоява и посмъртно. 
5. Връчването на званието става от кмета на общината и/или председателя на 

общинския съвет. 
(2) При кандидатстване за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ЖИТЕЛ НА 

Равногор,Розово,Бяга, Исперихово, Козарско,  Жребичко” е необходимо: 
1. Мотивирано предложение за удостояването със званието се внася до  Общински 

съвет  от кметове на кметства, от общински съветници, инициативен граждански комитет с 
подписка не по-малко от 100 души – граждани на община Брацигово. 

2. Предложенията за удостояване със званието се внасят за разглеждане в Общински 
съвет - Брацигово от Председателя на Общински съвет- Брацигово. 

3. Решение за удостояване се взема на заседание на общинския съвет. 
4. Със званието може да се удостоява и посмъртно. 
5. Връчването на званието става от кмета на общината и/или председателя на 

общинския съвет. 
(3) При кандидатстване за удостояване със званието ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗА ПРИНОС 

КЪМ МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ” е необходимо: 
1. Мотивирано предложение за удостояването със званието се внася до Общински 

съвет от  кмета на общината ,от общински съветници, инициативен граждански комитет с 
подписка не по-малко от 100 души – граждани на община Брацигово. 

2. Носителите на почетния знак се определят с решение на Общинския съвет – 
Брацигово, по предложение от съвместното заседание на комисията по законност, 
обществен ред и местно самоуправление и комисията по образование, култура, спорт и 
здравеопазване 

3. Отличието се връчва на заседание на Общинския съвет – Брацигово, по случай  
официалният празник на град Брацигово.(4) При кандидатстване за удостояване със 
званието НАГРАДА „ЗРЕЛОСТНИК НА ГОДИНАТА” е необходимо: 

1. Предложенията за удостояване с наградата се правят от директорите на учебните 
заведения до общинския съвет, чрез кмета на община Брацигово.  

2. Предложенията съдържат: трите имена на зрелостника; училище; мотивирано 
предложение от директора на училището.  

3. Комисията по образование, култура, спорт и вероизповедания към общинския съвет 
разглежда постъпилите предложения и определя носителите на отличието. 

4. Наградата се връчва на 24 май. 
(5) При кандидатстване за удостояване със званието НАГРАДА „ЗА ПРИНОС В 

РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО” е 
необходимо: 

1. Мотивирано предложение за удостояването със званието се внася до Общински 
съвет- град Брацигово от кмета на общината ,от общински съветници, инициативен 
граждански комитет с подписка не по-малко от 100 души – граждани на община Брацигово. 

2. Предложенията за удостояване с наградата  се внасят за разглеждане в Общински 
съвет- Брацигово от Председателя на Общински съвет. 

3. Решението за носител на наградата се взема на заседание на Общинския съвет – 
Брацигово. 

4. Наградата се връчва на 9 май – Ден на Европа. 
Чл. 20. Организацията по изработване на отличията се възлага на общинската 

администрация. 
Чл. 21. Почетните звания, отличия и награди на община Брацигово се връчват при 

тържествени ритуали от кмета на общината. 



Чл. 22. Носителите на почетните звания и награди се вписват в „почетна книга”, които 
се съхраняват в общинската администрация. 

  
 
 
 

 
Заключителни разпоредби 

 
§ 1. Неразделна част от настоящата Наредба са приложение номер 1- герб на Община 

Брацигово, приложение номер 2- текст на химна, приложение номер 3- ноти на химна. 
 
§ 2.Настоящата наредба  е приета с решение номер 591 от 31.03.2011 година и отменя 

досега действащия Правилник за удостояване със звание „ Почетен гражданин на град 
Брацигово „приет е с решение №  201 / 10.10.2005 година  г. и влиза в сила от датата на 
нейното приемане от Общински съвет – Брацигово 

  
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Герб на община Брацигово 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Текст на Химна на община Брацигово 
 

ХИМНЪ „БРАЦИГОВО” 
 

День на подвигь, день на слава, 

День най-сяенъ  и великъ, 

Съ почит се челата свеждатъ 

Днесъ предъ светлия му ликъ. 

 

И роди се свободата 

Презъ лъчистия тозъ день, 

Въ кой борците наши въ битки 

Съ духъ летяха окриленъ. 

 

Сенките свещени, скъпи, 

На бащи, на синове 

Ни нашепватъ, какъ се смело 

Родно щастие кове. 

 

Надъ Брацигово изгра 

Златогривата зора, 

Що поведе въ пъть свободенъ 

Родъ и пламе с честь Ура! 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 

Нотен текст на Химна на община Брацигово 
 

 
 



 

 


