
МОТИВИ 

към Проект на Наредба за символиката и отличията на Община 

Тутракан 
 

 1. Причини, налагащи приемането на нова Наредба за символиката и 

отличията на Община Тутракан 

 Действащата Наредба за символиката и отличията на Община Тутракан е приета 

с Решение № 386 по Протокол № 33/29.06.2006г. на Общински съвет – гр. Тутракан. Част 

от текстовете й са неприложими или несъобразени с действащите правила и норми. 

Такъв е случаят с настоящият герб на град Тутракан, както и с необходимостта от химн 

на града. 

 Всеки един български град има нужда от герб. Той е основен графичен символ. 

Необходимостта от създаването на нов герб на град Тутракан, възниква въз основа на 

вече съществуващия. От хералдична гледна точка, настоящият символ на града отстъпва 

по всички възможни критерии, а именно – форма, символика на отделните елементи, 

цвят. Разгледан от графична гледната точка като знак, той също не изглежда убедително. 

Прекомерната му накъсаност на брой съставни елементи, които трябва да бъдат 

естетизирани, превръщат този знак в значка с неопределено послание. Образите, който 

са използвани в него са характерни за много крайдунавски градове и по никакъв начин 

не може да бъде свързан конкретно с град Тутракан. Изписването на името на града в 

герба е недопустимо от хералдична гледна точка. Именно това провокира създаването на 

нов герб в истинският смисъл на думата, изграден графично грамотно, стъпвайки на 

всички хералдични канони. 

 Новия герб на града притежава ясно и точно най – важните, както от историческа 

гледна точка, така и в настоящето белези. Той е съчетание от символи, позволяващо 

търсенето на духовни послания и загатващо конкретиката на града - риболова с мрежи и 

славното бойно минало на Тутракан. 

 Елементите в него са подбрани с прецизност и замисъл. В герба присъстват: лъвът, 

смятан за най-благородния от всички диви зверове, символ на сила, смелост, чест и 

гордост; рибата, олицетворяваща добродетелност, честност, щедрост и изобилие. 

Поставена върху рибарската мрежа, тя подсказва за дълбоките традиции, свързани с 

риболова; зидовата корона, обозначаваща статута на града и славното му историческо 

минало. Междувременно се препраща и към разположената в града римска крепост 

„Трансмариска“. Важен детайл е и девизът на града - „За сила, чест и слава.“ 

 Цветовете, фигуриращи в новия герб, също не са случайни. Златото е символ 

както на богатството на духа, така и на добродетелите. Среброто,  символизира 

благородство, чистота, невинност и правдивост. Червеното е символ на храброст и 

мъжество, на кръвта, пролята в битка, а синьото, от своя страна, символизира 

великодушие, честност, вярност и безупречност. Освен това то напомня за естествения 

хабитат на рибата. 

 Другата необходима промяна е приемането на Химн на град Тутракан, който да 

отразява минало, настояще и бъдеще. По този начин всички символи на Община 

Тутракан ще бъдат взаимообвързани, както ще бъде придадена по-голяма 

церемониалност на всички организирани от Общината официални събития и други. 

 С оглед на гореизложеното е необходимо да се променят част от текстовете на 

действащата наредба. За да се постигне резултатът, а именно – Наредба за символиката 



и отличията на Община Тутракан, съответстваща на всички правила и норми, е 

целесъобразно да се приеме нова наредба, която да отговаря на актуалните към момента 

критерии и изисквания. 

 

 2. Цели, които се поставят: 

 Проектът на новата Наредба за символиката и отличията на Община Тутракан 

цели: 

 1) приемането на нов герб на град Тутракан, който да отговаря на всички 

хералдични правила и да отразява основните белези на града; 

 2) приемането на Химн на град Тутракан, който да отразява славното минало и 

настоящето на града; 

 3) приемането на девиз на град Тутракан; 

 4) символите на Община Тутракан да бъдат взаимообвързани и отразяващи 

отличителните белези на града. 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 За предлаганата нова Наредба за символиката и отличията на Община Тутракан 

ще са необходими минимални финансови средства, които са оправдани. 

 

 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива: 

 С приемането на настоящия Проект на Наредба за символиката и отличията на 

Община Тутракан се очаква приемането на нови символи на Община Тутракан, които да 

съответстват на статута, миналото и настоящето на града.  Наредбата ще създаде яснота, 

точност и конкретност на избора на символи и тяхното значение за града и за Община 

Тутракан като цяло. 

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

 Предлаганият проект на Наредба за символиката и отличията на Община 

Тутракан е подзаконов нормативен акт е съобразен с българското и европейското 

законодателство. Предлаганият Проект на Наредба е подзаконов нормативен акт, поради 

което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

 На основание чл. 26, ал. 4 и ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 

Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок 

от публикуване на настоящия Проект на Наредба за символиката и отличията на Община 

Тутракан на официалната интернет страница на Община Тутракан да представят своите 

писмени предложения и становища по проекта: 

 1) в Информационния център на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. 

„Трансмариска“ № 31; или 

 2) на електронната поща на Община Тутракан: tutrakan@b-trust.org . 

mailto:tutrakan@b-trust.org

