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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № __________
на Столичния общински съвет
от ____________ 20___ година
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
символиката и отличията на Столична община.
Причини, които налагат приемането:
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.
Цели, които се постигат:
 Осъществяване на процедурите по гласуване на предложенията за
удостояване с отличията на Столична община - „Почетен гражданин на
София“, „Почетен знак на Столична община“;
 Добавяне към моралния израз на уважение и признателност на отличието
„Почетен гражданин на София“ и на материално измерение, 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 нейни
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).
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на предлаганите промени не са необходими финансови и други
средства.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива:
Оптимизиране на гласуването и вземането на решения по доклади за
удостояване с отличията на Столична община
Отдаване на още по-висока почит и знак на уважение към отличените с
„Почетен гражданин на София“ към техните заслуги за развитието и популяризирането
на Столична община.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени не противоречат на норми от по-висока йерархия и са в
съответствие с Европейското законодателство.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с параграф 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредбата за символиката и отличията на Столична
община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и
отличията на Столична община, съгласно Приложение № 1 от настоящото решение,
съдържаща следните изменения и допълнения:
1. В глава Втора, „II. Герб на София“, в чл.12 се създава нова алинея 6 (шест) със
следното съдържание:
„(6) (Нова - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Гербът на София е
задължителен графичен елемент от информационните материали за събития,
провеждани с подкрепата на Столична община (логистична или финансова) или
организирани от структури на Столична община.“
2.
В глава Втора, „II. Герб на София“, в чл.15 се създава нова алинея 4
(четири) със следното съдържание:
(4) (Нова - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Правилата за
използване на герба се осъществява съгласно Приложение № 1.
3.
В глава Втора, „III. Ден на София“, се правят изменения в чл.18, чл.19 и
чл.20, които придобиват следното съдържание:
„Чл. 18. (1) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Събитията за
Деня на София се организират и провеждат от администрацията на Столична
община и общинските структури.
(2) Програмата на празника се утвърждава от кмета на общината.
(3) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Подготовката и
провеждането на събитията за Деня на София се финансират от:
1. Бюджета на Столична община;
2. Спонсорство и реклама;
3. Други, разрешени от закона източници.
(4) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Бюджетът за
организиране и провеждане на културни събития за Деня на София е част от
Календара на културните събития на Столична община, приеман ежегодно с решение
на Столичен общински съвет.
(5) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Проектите за бюджети
за организиране и провеждане на празниците по райони се подават като част от
Годишния план на събитията с предложения за финансиране на събития, одобрен от
кмета на съответния район и предоставян в деловодството на дирекция „Култура“
ежегодно за следващата календарна година.
Чл. 19. (1) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) В Деня на София
се провеждат:
- Тържествена сесия на Столичния общински съвет, на която се връчват отличията
на Столична община;

- Официална церемония по издигане знамето на Столична община и тържествен
водосвет пред храм „Света София“;
- Тържествена церемония за връчване Наградите на Столична община за ярки
постижения в областта на културата.
Чл. 20. (1) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Във връзка с Деня
на София, както и във връзка с други празници и чествания на годишнини и събития,
Столична община връчва отличия на български и чуждестранни граждани с принос и
заслуги за развитието на столицата.
(2) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Статутът на
Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата се
приема от Столичния общински съвет по предложение на кмета на град София и е
неразделна част от настоящата наредба..“
4. В Глава трета, „Отличия на Столична община, I. Почетен гражданин на
София“ се правят следните изменения и допълнения:
4.1. В чл. 27, ал.2, т.5 се добавя текст и т.5 придобива следната редакция:
„5. (нова - Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г. Изм. – Решение № ………
по Протокол № ….. от ……… г..) писмена декларация за непринадлежност към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по
смисъла 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. Столична община 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.“
4.2 В чл. 28, ал.1 се коригира наиименованието на посочената там Постоянна комисия
и от „Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания“ става
„Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие“
4.3. В чл.28 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„(3) (Нова - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) При обявени
извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или
кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато
въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или
затрудняват провеждането на присъствени заседания, на които се осъществява таен
вот по ал. 2, заседанията на общинският съвет могат да се проведат от разстояние
при спазване на условията за кворум и лично явно гласуване.“,
като настоящата алинея 3 става алинея 4.
4.4. В чл.30а се създава нова алинея 2 със следното съдържание:

„(2) (Нова - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) На удостоените със
званието "Почетен гражданин на София" се присъжда еднократно парична сума в
размер на 5 000 (пет хиляди) лева от бюджета на Столичен общински съвет и се
издава карта, удостоверяваща правото на ползване на услуги от личен характер,
осигурени от Столична община или нейни структури, съгласно Приложение № 2.,
като настоящите ал. 2, ал.3 и ал.4 стават съответно ал.3, ал.4 и ал.5.
4.5. В чл.31, в ал.2 се добавя текст и ал.2 придобива следното съдържание:
„(2) (изм. с Решение № 83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г., изм. с Решение № ……
по Протокол № …. от ……………………….) Решението за отнемане на званието се
приема от Столичния общински съвет с тайно гласуване с мнозинство повече от
половината от присъстващите съветници. При обявени извънредно положение,
бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация,
засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и
наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват
провеждането на присъствени заседания, на които се осъществява тайния вот,
заседанията на общинският съвет могат да се проведат от разстояние при спазване
на условията за кворум и лично явно гласуване.“
4.6. В чл. 34, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:
„(2) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Званието "Почетен
гражданин на София" може да се присъжда и посмъртно, когато е била налице
обективна невъзможност за връчването му приживе.“
5. В глава Трета, „II. Почетен знак на Столична община“ се правят следните
изменения и допълнения:
5.1. В чл.38, ал.2, т.5 се добавя текст и т.5 придобива следното съдържание:
„5. (нова - Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., Изм. . - Решение № ………
по Протокол № ….. от ……… г.) писмена декларация за непринадлежност към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по
смисъла 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. Столична община 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.“
5.2. В чл. 39, ал.1 се коригира наиименованието на посочената там Постоянна комисия
и от „Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания“ става
„Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие“.
5.3. В чл.39, се добавя нова алинея 4 със следното съдържание:

„(4) (Нов - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) При обявени извънредно
положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна
ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените
мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват
провеждането на присъствени заседания, на които се осъществява таен вот по ал. 3,
заседанията на общинският съвет могат да се проведат от разстояние при спазване
на условията за кворум и лично явно гласуване.“,
а настоящата ал.4 става ал.5.
5.4. В чл.42, тексът на ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:
„(2) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Почетният знак на
Столична община може да се присъжда и посмъртно, когато е била налице
обективна невъзможност за връчването му приживе.“
6. В глава Трета, „III. Значка на София“ се правят следните изменения и
допълнения:
6.1. В чл.46 се добавя нова алинея 3 със следното съдържание:
(3) (Нов - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) При обявени извънредно
положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна
ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените
мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват
провеждането на присъствени заседания, на които се осъществява таен вот по ал. 2,
заседанията на общинският съвет могат да се проведат от разстояние при спазване
на условията за кворум и лично явно гласуване.,
като настоящите ал. 3, ал.4 и ал.5 стават съответно ал.4, ал.5 и ал.6.
6.2. В чл.48, в ал.4 се добавя изменение и текста на алинея 4 придобива следното
съдържание“
„(4) (Изм. - Решение № ……… по Протокол № ….. от ……… г.) Значката на София
може да се връчва и посмъртно, когато е била налице обективна невъзможност за
връчване на отличието приживе.“
7. В глава 5 „Преходни и заключтелни разпоредби“ се добавят два нови параграфа
със следното съдържание:
„§ 7. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба Кметът на
Столична община организира изработването от специалисти на Правила за
използване на герба на София.
§ 8. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба Кметът на
Столична община внася за приемане от Столичния общински съвет Приложение № 2
– списък с услуги от личен характер, осигурени от Столична община или нейни
структури,
които
отличените
български
и
чуждестранни
граждани,

удостоени с отличието „Почетен гражданин на София“, ще могат да заявят за
ползване.

II.

Възлага на Кмета на Столична община в двумесечен срок от приемане на
настоящата Наредба да организира изработването от специалисти на
Правила за използване на герба на София и да ги внесе за приемане от
Столичния общински съвет.

III.

Възлага на Кмета на Столична община в двумесечен срок от приемане на
настоящата Наредба да организира изработването на приложение –
списък с услуги от личен характер, осигурени от Столична община, които
могат да заявят отличените български и чуждестранни граждани,
удостоени с отличието „Почетен гражданин на София“ и да ги внесе за
приемане от Столичния общински съвет.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено
на _____________ 20 ___ г., Протокол № ________, точка____ от дневния ред, по
доклад №_____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
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общински съвет:
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