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НА ЗНАМЕТО И ГЕРБА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

 
 
                   Чл.1. Знамето  на Община Чупрене изразява самоуправлението на общината, 
демократичните принципи, които характеризират това самоуправление и е неин 
отличителен знак.  
                   Чл.2. /1/.Знамето на Община Чупрене има правоъгълна форма и е бяло на 
цвят.  
                   /2/.В средата на знамето е изобразен гербът на Община Чупрене. 
                   /3/.Дръжката на знамето образува прав ъгъл с правоъгълника на знамето, 
който е в размери : дължина на знамето 150 см ., ширина на знамето 90 см. и е одобрено 
от кмета на общината . 
                   Чл.3. Знамето на Община Чупрене се издига : 
                   а/ на централната сграда на общината ; 
                   б/ на сградите на кметските администрации; 
                   в/ на сградите, в които се провеждат сесиите на Общинския съвет ; 
                   г/ в кабинета на Кмета на общината . 
                   Чл.4.Знамето на Община Чупрене може да бъде издигано на централни 
места във всички населени места на общината при национални празници, празници на 
населените места, церемонни и тържества, провеждани от общината. За целта се 
издигат пилони на определените места в населените места. 
                   Чл.5. /1/.Гербът на Община Чупрене е с почти  правоъгълна форма, на  
зелено-червен фон, с изображение на връх „Три уши”  и символа на часовниковата кула 
в Чупрене, в долния край с две клончета от по четири дъбови листа, съединени в 
средата, с изображение на жълъд, с надпис в горния край на герба „ЧУПРЕНЕ”.  
                   /2/. Герба е разработен от специалисти на общината и е одобрен от кмета на 
общината. 
                   /3/.Герба се поставя : 
                   а/ в заседателната зала на Общинския съвет и в кабинета на Кмета на 
Общината и в кабинетите на кметовете и кметските наместници, успоредно с герба на 
Република България; 
                   б/ на входните пътни артерии на Община Чупрене ; 
                   в/ на изходящата кореспонденция на общинския съвет и общината, ведно с 
всички данни за общинския съвет и общината /лого  
                    г / на кръглия печат на Общината.  
                   Чл.6. Статут на знамето и герба на Община Чупрене е приет от Общинския 
съвет с Решение №  14  взето с Протокол № 4 от 28.12.2007 год. на заседание на 
Общински съвет Чупрене.                       
 


