СТАТУТ
за целите, принципите и критериите
при обявяване официални отличия
на Община Габрово
/Приет с Решение № 87/27.07.1995 г./
Чл. 1. ал. 1. Този статут определя начините и формите на официалното
признание, което Габрово дължи на личностите с най-голям принос за
духовния, стопанския и обществения просперитет на града и за издигане на
неговия авторитет.
ал. 2. Официалното признание на Габрово се степенува според
заслугите и приноса на съответните личности. Тези личности могат да бъдат
както български, така и чужди граждани.
Чл. 2. ал. 1. Официалното признание на Габрово се обявява само за
изключително /особено/ големи действителни заслуги към града.
ал. 2. Тези заслуги могат да бъдат изразени в личен принос, в
създадена организация, изобретения, изследователска работа, художествени
творби, спортни постижения, стопанска и обществена дейност, значителни
дарения за обща полза, прояви на храброст и саможертва и други подобни
действия, в резултат на които се осъществява документирано възходящо
развитие на духовния и стопанския живот на града и расте националния и
международния му авторитет.
ал. 3. Официално признание на Габрово не може да се обявява на лица
без висок обществен авторитет на честни и почтени хора.
Чл. 3. Официалното признаниe на Габрово, според характера и
дейността на заслугите, се изразява в следното:
1. Вписване в “Златната книга на Габрово”. В нея се вписват найзаслужилите починали габровци и други лица. Книгата има два раздела:
а/ за личностите с принос не само за града, а и с национално и
международно значение;
б/ за личностите изключително с принос за града.
В “Златната книга на Габрово” могат да бъдат вписвани и почетни
граждани на Габрово след тяхната кончина.
2. Обявяване на заслужилите лица за почетни граждани на
Габрово. Провъзгласените за почетни граждани се вписват в “Книга на
почетните граждани на Габрово”. Вписването става със снимка, кратка
биографична справка, поводът и мотивите за официалното признание.
3. Благодарност чрез почетен знак награда. В книгата на
наградените с почетния знак на града вписването става също с кратка
биографична справка, повода и мотивите.
Чл. 4. В трите почетни книги на Габрово се вписват номера на
решението и протокола, с които Общинският съвет е определил официалното
признание.
Чл. 5. Решение за официално признание се взема само от Общинския
съвет.
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Решенията на Общинския съвет за официално признание се обявяват в
местите средства за масово осведомяване.
Чл. 6. ал. 1. Предложение за официално признание могат да правят
физически и юридически лица. Предложенията се правят само писмено до
Председателя на Общинския съвет.
ал. 2. Предложенията се обсъждат в комисия, избрана от Общинския
съвет. По преценка на комисията, предложенията могат да се поставят на
предварително обществено обсъждане чрез местните средства за масово
осведомяване или по друг подходящ начин.
ал. 3. Предложенията се внасят в Общинския съвет с мотивиран доклад
от Председателя на съвета или Кмета на града.
Чл. 7. ал. 1. Почетното гражданско може да бъде отнето само при
влязла в сила съдебна присъда за криминално и стопанско престъпление, или
за измяна на националните интереси.
ал. 2. По изключение почетното гражданство може да бъде отнето и при
документирани злонамерени действия срещу града като цяло и срещу
неговите жители.
ал. 3. Отнемането на почетното гражданство се потвърждава от
Общинския съвет по доклад на Председателя на съвета или Кмета на града.
Чл. 8. Символи:
1. Почетното гражданство се обявява със съобщаване названието
и връчване на грамота, символичен ключ на града и паметен медал.
2. Грамотата съдържа герба на града, поводът, мотивите и
решението за обявяване на официалното признание. Грамотата се връчва в
художествено изработена папка.
3. Символичният ключ на Габрово е художествено изработено
отличие, което съдържа герба на Габрово и се връчва в ювелирна кутия.
4. Паметният медал за почетното гражданство е художествено
изработено отличие от тежка метална сплав, със символични образи за
габровския дух, герба на града и текст: “Почетен гражданин на град Габрово”.
Паметният медал се връчва в ювелирна кутия.
5. Почетният знак на Габрово представлява художествено
изработено отличие от тежка метална сплав с образа на легендарния
основател на града – Рачо Ковача и текст: “Почетен знак на Габрово”.
Почетният знак се връчва също в ювелирна кутия.
Чл. 9. Връчването на атрибутите на почетното гражданство и на
почетния знак на Габрово се извършва в тържествена обстановка от Кмета на
града или от първият му заместник.
Чл. 10. По решение на Общинския съвет официалното признание на
Габрово може да бъде съпроводено и с други форми на обществено
представяне: паметници, бюстове, барелефи, наименуване на улици и
площади, обекти и други за вписване в “Златната книга на Габрово”, с
портрети на определени места в обществени зали за почетните граждани, с
табла за наградените с почетните знаци на града и др.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
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1. Общинският съвет определя /избира/ комисия, която да подготвя
списъка на лицата, които да бъдат вписвани в “Златната книга на Габрово”.
2. Почетните книги се съхраняват при Кмета на Габрово и се предават с
опис на следващия.
3. Настоящият Статут влиза в сила от датата на приемането му от
Общински съвет – Габрово.
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