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/Приет с Реш. № 794 от 19.06. 2003 г., доп. и изм. с
Реш.№392 и Реш.№ 393 от 15.04.2005г., изм. и доп. с
Реш. 784 от 28.01.2011 г., доп. с Реш. № 875 от
27.11.2014 г. на Общински съвет Шумен/

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Статутът на символите, почетните знаци и звания на община Шумен урежда
почетните знаци и символите на община Шумен. Съгласно чл. 2 от същия, това са
знамето, гербът, химнът, девизът, официалният печат и огърлицата на кмета на община
Шумен. Това са символите на местната власт, които следва да бъдат изконни и
неприкосновени. На практика обаче към настоящия момент те са свободно-достъпни,
доколкото в статута липсват норми, които да забраняват използването им за други цели,
извън изразяването на „самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите
на общината“ (чл. 2, ал. 2 от статута). И ако към датата на приемане на статута и
последващите допълнения и изменения към него вероятно не се е допускало и
предполагало, че те могат да бъдат използвани за други цели, то към днешна дата имаме
случаи на използването им за търговски цели. Считам, че използването им за такива цели
към настоящия момент е неуместно, но то следва да бъде и нормативно забранено,
респективно и санкционирано. Не би следвало най-сакралните символи на една община
да се използват от физически или юридически лица за рекламни и търговски цели,
каквито случаи вече са налице.
Поради изложените по-горе мотиви предлагам Общински съвет Шумен да вземе
следните

РЕШЕНИЯ:
1. Приема допълнение на СТАТУТ НА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И
ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ШУМЕН /Приет с Реш. № 794 от 19.06. 2003 г., доп.
и изм. с Реш.№392 и Реш.№ 393 от 15.04.2005г., изм. и доп. с Реш. 784 от
28.01.2011 г., доп. с Реш. № 875 от 27.11.2014 г. на Общински съвет Шумен/
както следва:
1.1. В чл. 2 се добавят нови алинеи трета и четвърта със следното съдържание:
„(3) Забранява се използването на символите на община Шумен за рекламни
и търговски цели, запазена марка и други дейности в частен интерес на
физически и юридически лица.“
„(4) Тиражирани версии на знамето и герба на община Шумен могат да
бъдат използвани за сувенирни варианти с изрична заповед на кмета“.
1.2. Приема се нова глава Четвърта със заглавие „Административнонаказателни разпоредби“ със следното съдържание:
„Чл. 40. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящия статут
виновните лица се наказват с глоба от 100 до 1000лв. за физическите лица
и имуществена санкция от 200 до 2000лв. за юридическите лица.
(2) При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица в
размер от 500 до 5000лв., а имуществената санкция за юридическите
лица от 1000 до 10 000лв.“
„Чл. 41. Контролът по изпълнението на този статут се осъществява от
кмета на община Шумен или определени от него длъжностни лица.“
„Чл. 42. Наказателните постановления за нарушенията по този статут
се издават от кмета на община Шумен или определен от него заместниккмет въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от общинската
администрация.“
„Чл. 43. За образуването на административно-наказателни
производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове,
издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и
тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за
административните нарушения и наказания.“
1.3.Допълва статута с „Преходни и заключителни разпоредби“ със следното
съдържание:
„§ 1: В едномесечен срок от приемане на разпоредбата кметът на
община Шумен предприема действия да регистрира символите на Шумен
в патентно ведомство по реда на Закона за марките и географските
означения.“
2. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им в местен ежедневник.
ВНОСИТЕЛ: .....................................
/Веселин Пенчев, общински съветник/

МОТИВИ
Към предложение за изменение и допълнение на „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА С Т А Т У Т НА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И
ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ШУМЕН“
Причините, които налагат исканото изменение, се изразяват в липсата на
забранителни разпоредби по отношение на използването на символите и знаците на
община Шумен от физически и юридически лица в частен интерес – за рекламни,
търговски или други частни цели. Също така липсват и административно-наказателни
разпоредби, които да се прилагат при нарушение на текстове от статута, както не е
изяснен и въпросът с контрола по изпълнението на разпоредбите на статута. Към
настоящия момент е налице необходимост от приемането на такива разпоредби, тъй като
са налице случаи на използването на символите на града в частен/личен интерес,
включително за търговски цели, от които се облагодетелстват използващите ги. Това
представлява нарушаване интересите на община Шумен, която следва да защитава
своите символи като символи на местната власт и местното самоуправление,
олицетворяващи традициите, самочувствието и гордостта на гражданите на община
Шумен.
Целите, които се поставят, са недопускане официалните символи на община
Шумен да се използват в частен/личен интерес, както и чрез тях да се извършва рекламна
и търговска дейност, да се привличат клиенти и да се черпят облаги в тесен и широк
смисъл.
Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: не са
необходими.
Очаквани резултати от прилагането: прекратяване на случаите на използване
на официалните символи на община Шумен в личен/частен интерес, от който се черпи
облага.
Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Предложението не
е в противоречие с действащото европейско законодателство.

ВНОСИТЕЛ: .....................................
/Веселин Пенчев, общински съветник/

