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Относно: Утвърждаване на герб и знаме на град Дебелец

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По повод 45-годишнина на гр. Дебелец се проведе открит конкурс за 
изработване на знаме и герб на града. На заседание на Обществения съвет 
към Кметството е излъчена Комисия, която е приела окончателния вариант 
на символите.

В тази връзка предлагам Великотърновският общински съвет да приеме 
следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински 
съвет:

1 .Утвърждава предложението на Комисията към Обществения съвет при 
Кметство гр. Дебелец за герб и знаме на град Дебелец, съгласно 
приложените окончателни варианти.

Прилагам:
1. Обяснителна записка
2. Копие на Протокол от заседание на Обществен съвет към Кметство 

гр. Дебелец
3. Блазон за герб на град Дебелец
4. Визия на хоризонУаЬен и вертикален вариант на знамето на Дебелец

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

В средата на месец октомври 2018 г. Кметство Дебелец обяви конкурс за 
изработване на знаме и герб по повод 45-годишнината от обявяването му за град. Целта 
е населеното място да има актуален и съвременен идентификационен знак, да бъде 
уникален и разпознаваем. Да олицетворява неговата история, етимология на името, 
както и поминъка на хората в него. Най-важното е символите на града да бъдат 
неподвластни на времето, за вечни времена.

Към момента градчето има емблема, която отразява характерни за населеното 
място знаци, повечето от които ги няма физически. Съществуващият символ не 
припокрива изцяло законите на хералдиката и не е утвърден като официален знак.

В условията на конкурса бяха заложени следните изисквания: традиции на 
населението от района, историческо развитие и природни условия; да символизира 
минало, настояще и бъдеще; да е заложена идеята за приемственост на досега 
съществуващите символи; всички елементи да са съобразени с хералдиката и 
вексилологията.

На заседание на Обществения съвет към Кметството бе излъчена Комисия, която 
да класира и одобри най-добрия вариант за символи на Дебелец, които да бъдат 
утвърдени като официални отличителни знаци на града. Поради липса на интерес от 
обществеността, за участие в проекта бяха привлечени студенти от Факултета по 
изобразително изкуство към Великотърновския университет, изучаващи хералдика и 
графичен дизайн. На първия етап от конкурса бяха представени три варианта за герб и 
знаме на града. След дискусия журито направи препоръки за обединяване на части от 
два проекта в един. Окончателният вариант бе одобрен и от Обществения съвет към 
Кметство Дебелец. Автори са Кристиян Ивов Иванов и Никола Петър Петров.

Гербът на град Дебелец представлява английски щит в сребро, пресечен с 
вълнообразна линия в лазур, глава в лазур и база в зелен цвят. Главата е обременена с 
цвете „дебелец“ в златен цвят, което символизира името на града и вечен живот. В 
центъра е Старият мост в Дебелец в злато и реката в лазур, символизират 
издръжливостта и силната воля на хората. Над щита е поставена крепостна кула -  
„Страж“ в златно по Panton 755С или С- 7, М - 18, Y - 96, К - 0 , която изобразява 
защитата на населеното място в пряк и преносен смисъл. В Юбилейната книга за 
Дебелец е записано, че още във времето на българското царство на хълма „Градището“ 
е имало стражеви пункт. В конаците на Шукри -бей пък се издигала 5 метра широка, 
10 метра дълга и 16 метра висока кула. И двата обекта са били от стратегическо 
значение през Освободителната война. От друга страна, град Дебелец е заобиколен от 
множество хълмове, които и до днес пазят „като бариера“ селището от северните 
ветрове и студени въздушни течения.
От долу под щита е изписано името на града във синя панделка окантена със златен 
контур.

Г ербът ще бъде задължителен елемент от официалната бланка за 
кореспонденция на Кметство Дебелец. Той ще може да се възпроизвежда в различни 
варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на 
съотношенията между отделните елементи в него след получено писмено съгласие от 
Кмета на града и по изработени от общинската администрация изисквания за 
приложението му.
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Знамето на град Дебелец е символ с първостепенно значение. То е отличителен 
знак за града и е йерархично подчинено по смисъл и значение на националното знаме 
на Република България. То има правоъгълна форма и е със съотношение на височината 
към дължината 3:5. Изработва се от копринен плат. Знамето е трицветно и може да 
се изработи в два варианта -  хоризонтален и вертикален. Цветовете на знамето и във 
хоризонталния и вертикалния вариант са разположени вертикално от ляво на дясно 
синьо, бяло, зелено като в средата на белия цвят е разположен гербът на града. Синият 
цвят по скалата на Panton е 7687С или С - 100, М - 50, Y - 0, К - 10, зеленият цвят по 
скалата на Panton е 342С или С - 95, М - 0, Y - 95, К - 0. Цветовете на знамето на 
Дебелец символизират:

- синият цвят е символ на честност, вярност и благородство
- белият цвят е символ на свободата
- зеленият цвят е символ на плодородието на земята и историческата връзка със 

знамената на борците за национално освобождение
- златният цвят символизира богатството на човешката мисъл и подчертава 

благополучието
I-Хоризонтален вариант

При хоризонталния вариант цветовете са разположени вертикално от ляво на 
дясно -  синьо, бяло и зелено. Като синия и зеления цвят са с еднаква ширина, 
която е по 30 % от дължината на знамето или 3/10 от нея , а белия цвят заема 40 
% от дължината или 2/5 от нея. Гербът е разположен в средата на белия цвят.

II. Вертикален вариант
При вертикалния вариант цветовете са разположени вертикално от ляво на дясно 

-  синьо, бяло и зелено. Като синият и зеленият цвят са с еднаква ширина, която е по 
30 % от ширината на знамето или 3/10 от нея , а белият цвят заема 40 % от ширината или 
2/5 от нея.
Гербът отново е разположен в средата на белия цвят.

Знамето ще се съхранява в Кабинета на кмета. Редът за участие на знамето в 
тържествата и честванията се урежда, при съобразяване с изискванията на Закона на 
държавния протокол и Правилника за прилагането му. То ще може да се възпроизвежда 
в различни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при 
спазване на съотношенията между отделните елементи в него след получено писмено 
съгласие от Кмета на гр^а"^ по изработени от общинската администрация изисквания 
за приложението му.
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БЛАЗОН

ЗА ГЕРБ НА ГРАД ДЕБЕЛЕЦ
Автори:

Кристиян Иванов и Никола ] Петров

Блазон за герб на Дебелец - английски щит в сребро, пресечен с 

вълнообразна линия в лазур, глава в лазур и база в зелен цвят.

Среброто символизира амбиция, лазурът целомъдрие а зеленото 

плодородие.

Главата е обременена с цвете дебелец (златен) което символизира 

вечен живот.

Центърът с стария мост в Дебелец в злато и реката в лазур 

символизират издръжливостта и силната воля на хората.
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Визия на хоризонтален и вертикален вариант
на знамето на Дебелец, 

в пропорция на страните 3/5



ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ КМЕТСТВО ГРАД ДЕБЕЛЕЦ

Днес, 20 юни 2019 година в Кметство гр. Дебелец се състоя заседание на 
Обществения съвет, избран на общоградско събрание през 2015 година. На заседанието 
присъстваха:

1. Валентина Йочева, директор на ОУ „Д-р Петър Берон“

2. Юлия Маринова, директор ДЯ „Зорница“

3. Анелия Джагарова, директор ДГ „Пламъче“

4. Юлияна Стефанова, секретар на НЧ „Съгласие“

5. Венцислав Борисов, представител на местния бизнес

7. Лиляна Савова, председател на Клуб на пенсионера и инвалида

8. Борис Борисов, фелдшер

9. Динчер Махмудов

10. Гергана Борисова >

11. Валентина Маркова

12. Отец Пимен

13. Снежана Първанова, кмет

Присъстващите на заседанието имаха кворум. То беше редовно и можеше да взема 
решения.

Темата на заседанието бе приемане на окончателния вариант за герб и знаме на град 
Дебелец, изработени след обявен конкурс от Кметството за изработка на символи на 
населеното място. За представител на Обществения съвет в Комисията на конкурса бе 
излъчена г-жа Юлияна Стефанова. Присъстващите приеха окончателния вариант и 
гласуваха гербът и знамето да бъдат предложени за приемане като официални знаци на 
град Дебелец от Великотърновския общински съвет. Предложението да бъде внесено от 
кмета на града Снежана Първанова.
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1. Валентина Йочева, директор на ОУ „Д-р Петър Берон^

2. Юлия Маринов, директор ДЯ „Зорница“ - \
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