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1. Дефиниране на проблема:

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
от общинските съветници, което по сега действащата Наредба се осъществява чрез
тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

2. Цели: Осъществяване на процедурите по гласуване на предложенията за удостояване

с отличията на Столична община - „Почетен гражданин на София“, „Почетен знак на
Столична община“, съобразени с предизвикателствата, породени от пандемията;
Добавяне на материално измерение към моралния израз на уважение и признателност
на отличието „Почетен гражданин на София“, изразяващо се 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 нейните структури.
Изработване на приложение – Списък с услуги от личен характер.
Относно разпоредбите за използване на герба на София - допълнение, касаещо
правилата за поставяне на герба в информационни материали - текстови и визуални,
като израз на финансова или друг вид подкрепа от страна на Столична община и
изработване на Правила за неговото използване (като приложение към Наредбата за
символиката и отличията на Столична община).
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
- Физически лица, имащи заслуги към развитието на различни сектори с важност за столицата,
потенциални носители на отличията на Столична община
- Бенефициентите по финансиращите програми на Столична община, както и партньорски
организации и институции, реализирали проекти с подкрепата на Столична община

4. Варианти на действие:
Вариант 1 – Без промяна
Неприемането на предлаганото предполага затруднена административна процедура по
гласуване връчването на почетни звания и отличия, неадекватност към наложените промени
в социалното общуване и на практика възпрепятстване провеждането на процедура по
връчване на почетни отличия. Липса на ясна формулировка и правила за публично
представяне на подкрепата, оказвана от Столична община.
Вариант 2 – Приемане на Проекта
Оптимизира се процедурата по взимане на решения в СОС по отношение гласуването по
доклади за удостояване с отличията на Столична община. Добавя се по-висока почит към

отличените с „Почетен гражданин на София“ и към техните заслуги.
Въвеждат се правила за публично заявяване на подкрепата, в т. ч. и финансовата, оказвана от
Столична община за реализиране на събития от обществена значимост в столицата.

5. Негативни въздействия:
При Вариант 1 .
При Вариант 2 – Не са идентифицирани негативни въздействия по отношение на всички
заинтересовани страни. Предложените разпоредби предоставят допълнителна възможност за
реализиране на правата на гражданите, попадащи в обсега на наредбата. Създават се
предпоставки за по-широко публично изразяване на оказваната подкрепа от Столична
община, по-голяма публичност и по-ясно заявяване на инициативите, към които са насочени
обществени средства.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от
вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани
страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни
въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
При Вариант 1
Икономически – не са идентифицирани;
Социални – не са идентифицирани;
Екологични – не са идентифицирани.
При Вариант 2
…………………………………...
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани
страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете
как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
Ще се намали
Х☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се създават нови регистри.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
X Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации: Проектът ще бъде публикуван за обществени консултации на
официалния електронен портал на Столична община, в секция „Проекти на нормативни
актове“, „Обществени консултации“ (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations)
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка
на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
☐ Да
Х Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията
по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я
приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Биляна Генова – директор на дирекция „Култура” на Столична община
Дата:
Подпис:

