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ДОКЛАД
от
Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура,
наука и културно многообразие
и
доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община,
Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“
ОТНОСНО: Предложение за промяна на Наредбата за символиката и отличията на
Столична община
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Наредбата за символиката и отличията на Столична община, приета от Столичен
общински съвет с Решение №23 по Протокол №4 от 20.12.2007 г., последно изм. и доп.
с Решение №552 по Протокол №67 от 11.09.2014 г., урежда вида, съдържанието и
начина на използване на символите и знаците на Столична община – в частност герба,
както и вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията на
Столична община.
След безпрецедентната криза в здравен, социален и икономически аспект,
наложена от извънредно положение и продължаващите здравни ограничения заради
КОВИД-19, бе констатирана невъзможност за осъществяване на процедурата по
удостояване с отличията на Столична община в заключителния й етап, а именно
вземането на решение, което по сега действащата Наредба се осъществява чрез тайно
гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.
С оглед процедирането по доклади за удостояване с отличията на Столична
община – „Почетен гражданин на София“, „Почетен знак на Столична община“ и
„Значка на София“ се поражда необходимост от промяна на Наредбата чрез търсене на
нови форми на гласуване от Столичния общински съвет.
По отношение на най-високото отличие на Столична община „Почетен
гражданин на София“, което се присъжда на български и чуждестранни граждани - за
изключителен принос и заслуги за развитието на Столична община; изключителни
постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния,
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културния и спортен живот; за изключителен принос, свързан с популяризирането на
името на град София и Столична община; дългогодишна обществено-полезна дейност и
дейности свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското
общество в столицата; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост и
проявен изключителен героизъм - считаме, че освен морален израз на уважение и
признателност, отличието следва да има и материално измерение. То може да се
изразява в предоставяне на безплатна карта за пътуване в градския транспорт, карта за
безплатен вход в Регионален исторически музей – София, в Софийска градска
художествена галерия и филиалите й, безплатни използване на услугите, предоставяни
от Столична библиотека, ползване на част от услугите, предоставяни от Столична
община или нейни структури. Предлагаме на отличените граждани да се предвиди и
предоставяне еднократно на парична сума в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. Предвид
необходимостта от определяне на конкретен списък с услуги от личен характер,
осигурени от Столична община или нейни структури, Кметът на Столична община
следва да възложи изготвяне на приложение към Наредбата (Приложение № 2 – списък
с услуги, които могат да заявят отличените български и чуждестранни граждани,
удостоени с отличието „Почетен гражданин на София“) и в двумесечен срок от
приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и
отличията на Столична община, да внесе приложението за приемане от Столичния
общински съвет.
Предвид личния характер на отличията „Почетен гражданин на София“,
„Почетен знак на Столична община“ и „Значка на София“ и моралния и емоционален
аспект, в който те се присъждат, предлагаме удостояването на лицата с тях да е само
приживе. Присъждането посмъртно може да се предвиди в случаи, когато е била
налице обективна невъзможност за връчване на отличието приживе.
Предложенията за удостояване с отличията „Почетен гражданин на София“ и
„Почетен знак на Столична община“ се придружават от писмена декларация от
предложеното лице за непринадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия. С оглед недопускане на каквито и да било
съмнения относно критериите за отличаване на едно или друго лице с две от найвисоките отличия на Столична община, Столична община би следвало да извършва
служебна проверка относно декларираните обстоятелства по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Тази проверка може да се осъществи след писмено съгласие на кандидата или неговите
наследници.
Относно разпоредбите в Наредбата за използване на герба на София, предлагаме
допълнение, касаещо правилата за поставяне на герба в информационни материали текстови и визуални, като израз на финансова или друга подкрепа от страна на
Столична община. Като пример бихме посочили част от финансиращите програми на
Столична община – Столична програма „Култура“, Календарът на културните събития
на Столична община, Програма „Навън”, които подкрепят многобройни културни
събития. Считаме, че текст, регламентиращ използването на герба в този аспект, както
и придружаващата го информация, следва да залегнат в Наредбата, за да бъде ясно
дефинирано използването на герба и разполагането на такъв тип текстове върху
информационните материали по всички финансиращи инструменти на Столична
община. Това ще гарантира коректност и ще направи видимо за гражданите
използването на публични средства за подкрепа на културни и др. инициативи.
Предвид необходимостта от организиране изработването от специалисти на
Правила за използване на герба на София, предлагаме Кметът на Столична община да
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възложи изготвяне на приложение към Наредбата (Приложение № 1 – Правила за
използване на герба на София) и в двумесечен срок от приемане на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична
община, да внесе приложението за приемане от Столичния общински съвет.
По отношение на глава Втора, III. Ден на София, предлагаме корекции на почти
всички текстове с оглед прецизирането им в частта за организацията, финансирането,
видовете събития и провеждането им по случай празника.
С оглед на казаното, предлагаме да бъде приета Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община, съгласно
предложения проект на решение на Столичен общински съвет и приложението към
него.
Приложение:
1. Проект на решение на Столичен общински съвет;
2. Приложение № 1 – проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за символиката и отличията на Столична община.
3. Оценка на въздействието на проекта на Наредба.
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