Общински съвет – Провадия

СТАТУТ
ЗА РЕДА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ИЗБОР И УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” НА ГРАД ПРОВАДИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящият статут урежда реда и условията за удостояване със званието
”ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” на град Провадия на основание чл.21, т.22 от ЗМСМА.
2.Със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” на град Провадия може да бъде
удостоен всеки български и чуждестранен гражданин по реда и условията, уредени в
този статут.
ІІ. УСЛОВИЯ
3.3а удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” на град
Провадия лицата по т.2 трябва да отговарят на следните условия;
3.1. Настоящи и бивши жители на община Провадия:
3.1.1. Да са носители на върхови постижения в областта на науката и
техниката, културата и спорта, допринесли за прославата на Република България,
град Провадия и общината;
3.1.2. Да са със съществен и безспорен личен принос за постигане на
изключителен напредък в социално-икономическото развитие на града и общината;
3.1.3. Да са допринесли с личните си действия и риск за живота и
здравето си за предотвратяване или ограничаване на последиците от бедствия,
аварии и катастрофи, заплашващи с човешки и материални жертви.
3.2. Други български и чуждестранни граждани:
3.2.1. Да са носители на върхови постижения в областта на науката и
техниката, културата и спорта, с които да са допринесли за прославата на град
Провадия и общината;
3.2.2. Да са със съществен и безспорен личен принос за постигане на
изключителен напредък в социално-икономическото развитие на града и общината;
3.2.3. Да са допринесли с личните си действия и риск за живота и
здравето си за предотвратяване или ограничаване на последиците от бедствия,
аварии
и
катастрофи,
заплашващи с човешки и материални жертви на
територията на град Провадия и общината.
ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ /НОМИНИРАНЕ / ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС
ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” НА ГРАД ПРОВАДИЯ
4.Предложения за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН”
на град Провадия могат да правят физически и юридически лица.
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5.Предложението се отправя в писмена форма до Председателя на
общинския съвет и съдържа:
5.1.Идентификационни
данни
за
лицето /лицата/ предложено
за удостояване със званието - трите имена, гражданство, месторождение,
дата на раждане, местожителство, професия и месторабота.
5.2.Подробно описание на съответствието на предложението с
условията по т.3.
5.3.Към предложението се прилагат доказателствени материали за
съответствието по т.5.2. - преписи или анотации на научните /художествени/
произведения, отзиви, рецензии, публикации и съобщения в печата, фото, видео
и кино материали и др.
5.4.Данни и подпис/и/ за вносителя /ите/ на предложението.
6.Председателят на общинския съвет осигурява предварителното
разгласяване и поставяне на широко публично обсъждане на постъпилите
предложения чрез местните средства за масово осведомяване, най-малко 30 дни
преди разглеждането им в общинския съвет.
7.При необходимост председателят на общинския съвет създава
организация за представяне пред общинския съвет на специализирана оценка на
предложението.
8.След обсъждане на предложението в специализираната комисия на
общинския съвет, тя изготвя проект за решение, който предлага за разглеждане в
заседание на общинския съвет.
9.По проекта за решение общинският съвет се произнася след
обсъждане, чрез гласуване. Решението се взема с обикновено мнозинство.

IV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО. МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ
СТИМУЛИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН”
НА ГРАД ПРОВАДИЯ

10.Решението за удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН”
на град Провадия се обявява публично от кмета на общината в заседание на
общинския съвет или в подходяща тържествена обстановка се връчват следните
материални и морални стимули: парична премия, паметен знак, грамота и
символичния ключ на град Провадия.
11.Размерът на паричната премия по т.12 се определя с решение на
общинския съвет.
12.Носителите на званието ”ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” ползват
пожизнено без заплащане административно-правните услуги, извършвани от
общинска администрация, зали за организиране срещи с населението,
обществения транспорт на територията на общината. Те се освобождават от
такси, определени от общинския съвет по ЗМДТ.
13.Имената на носителите на званието се вписват в „КНИГА НА
ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ГРАД ПРОВАДИЯ”, която се съхранява в
градския исторически музей заедно с препис от всички материали, свързани с
извършените удостоявания и „АЛБУМ НА ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ”.
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V. ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ
14.Званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН” на град Провадия е лично и не
може да бъде отчуждавано, прехвърляно и предавано по наследство.
15.Отнемането на званието „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН” на град
Провадия се извършва с решение на общинския съвет при влязла в сила срещу
носителя му ефективна присъда за извършено умишлено престъпление.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Настоящият статут е приет на заседание на общинския съвет
Провадия с решение № 23-267 от 28.05.1998 г. и влиза в сила от деня на
приемането му.
§2.Промени в статута се извършват с решение на общинския съвет по
реда на приемането му.
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