СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
До:
Г-н Георги Георгиев
Председател на
Столичния общински съвет

ДОКЛАД
от
БОРИС БОНЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,

ОТНОСНО: Изменения в Наредбата за провеждане на обществени
консултации на територията на Столична община (приета с Решение
№ 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) и
Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания в областта на пространственото развитие и
устройството на територията на Столична община (приета с Решение
№ 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от
11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.)
Уважаеми г-н Георгиев,
Уважаеми госпожи и господа - общински съветници,
Конституцията на Република България, наред с други основни права на
гражданите, предвижда, че “гражданите имат право на информация от държавен орган
или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако
информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди
права” и “гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните
органи”. В сферата на упражняването на държавната власт от страна на
администрацията тези граждански права са гарантирани чрез процедурите по
обществено обсъждане или консултация, предвидени на законово ниво основно (но не
само) в чл. 26 на Закона за нормативните актове, чл. 69 и чл. 77 на
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на
територията. Столична община изпълнява задълженията си по тези закони като
публикува проектите на нормативни и административни актове на редица сайтове -
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както на централната администрация на СО (https://www.sofia.bg/public-consultations,
https://www.sofia.bg/public-discussions, https://nag.sofia.bg/Pages/Render/862), така и на
районните
администрации
(https://bit.ly/30MrrXf,
https://bit.ly/3bd6sPr,
https://bit.ly/3vymdcR и т.н.). Първите два от посочените сайтове представляват т. нар.
“единен електронен портал на обществени консултации”, създаден в изпълнение на чл.
4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на
Столична община, който реално представлява един обикновен списък с линкове към
проекти на нормативни актове и градоустройствени планове. Тази разпокъсаност на
каналите за съобщаване на намеренията на администрацията на Столичната община,
в комбинация с техническата непригодност на тези сайтове да позволяват абонамент
за известия при новопубликувани обществени обсъждания/консултации (или при
допълнения към вече публикувани)_представлява чисто формално изпълнение на
законите, но по неприемливо неудобен, трудоемък и непрозрачен за гражданите начин.
Налага се те редовно да обхождат всички тези сайтове, за да се информират дали не е
публикуван някой проект, който ги засяга.
Тези неефективност и неудобство на процеса по организиране на обществени
обсъждания/консултации могат да бъдат елиминирани като поддръжката на т. нар.
“единен електронен портал на обществени консултации” бъде преустановена и
наместо това бъде въведено задължение за публикуване на съобщенията за
обществени обсъждания/консултации в националния Портал за обществени
консултации www.strategy.bg, поддържан от администрацията на Министерския
съвет. Той е задължителен за използване от страна органите на изпълнителната власт.
За органите на местното самоуправление не е задължителен, но представлява удобен
инструмент, използван редовно както от големи общини (Варна, Бургас), така и от помалки такива (Сунгурларе, Перущица, Кнежа). Общинските консултации могат да бъдат
намерени на адрес https://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bgBG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=2&typeCa
tegory=0&docType=0&obshtiniValue=0.
Предимствата на използването на Националния портал за обществени
консултации
пред
настоящия
ред
за
провеждане
на
обществени
обсъждания/консултации от Столичната община са:
1. Всички обсъждания/консултации, организирани от различните структури
на администрацията на СО ще са на едно място;
2. Ще е осигурена възможност заинтересованите лица да се абонират за
известие по e-mail при публикуване на нова консултация;
3. Ще е осигурена възможност за писане на становищата на гражданите и
организациите директно в портала;
4. Ще се повиши публичността и прозрачността на администрацията.
Считам,
че
тази
организация
на
провеждане
на
обществени
обсъждания/консултации не би била в колизия с чл. 26, ал. 3 на Закона за нормативните
актове и чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията и т.н., защото на интернет
страниците на съответните структури на Столичната община ще продължи да се
публикува съобщение за започване на обществена консултация/обсъждане заедно с
интернет връзка, която да води към Портала за обществени консултации
www.strategy.bg (аналогична на съществуващата в момента организация, при която на
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страницата на Столичния общински съвет https://council.sofia.bg/ връзката “Проекти на
нормативни актове” води не към подстраница на https://council.sofia.bg/, а към
подстраница на страницата на общината https://www.sofia.bg/.

Предлаганите изменения се състоят в следното:

Предложения за изменения и допълнения на
Наредбата за провеждане на обществени консултации на
територията на Столична община
НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 4. (1) За обявяване на обществени
консултации
Столична
община
използва националния електронен
Портал за обществени консултации по
§1 от Допълнителните разпоредби на
(2) На единния електронен портал на Закона за нормативните актове,
обществените
консултации находящ се на интернет адрес
задължително се публикуват всички www.strategy.bg.
документи, за които се провеждат
обществени
консултации, (2) В зависимост от предмета на
обществена
съпътстващите
ги
документи, обявяваната
постъпилите становища на граждани и консултация, обявата се публикува и
организации по повод и по време на на интернет страницата на съответния
или
структура
от
провеждане
на
обществените район
на
Столичната
консултации, както и изготвените оценки администрацията
община. Обявата по настоящата
на въздействието, когато има такива.
алинея съдържа интернет връзка
(линк) към съответната обява в
портала по ал. 1.
Чл. 4. (1) Столична община създава
единен
електронен
портал
на
обществените консултации към интернет
страницата си.

(3) На единния електронен портала на
обществените консултаци по ал. 1
задължително се публикуват всички
документи, за които се провеждат
обществени
консултации,
съпътстващите
ги
документи,
постъпилите становища на граждани и
организации по повод и по време на
провеждане
на
обществените
консултации, справки за отразяване на
постъпилите
становища
и
предложения, както и изготвените
оценки на въздействието, когато има
такива.
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НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 5. Освен порталът по чл. 4, Столична
община
може
да
използва
и
допълнителни информационни канали и
форми
за
комуникация
за
популяризиране
на
предстоящи
обществени консултации и информация,
свързана
с
тях,
които
не
са
задължителни. Такива форми могат да
бъдат:
1. организиране на пресконференции,
информационни срещи с граждани и
заинтересовани страни;
2.
разпространение
на
брошури,
листовки, плакати, транспаранти и др.;
3. разпространение на информация чрез
социалните мрежи и информационни
портали;
4. разпространение на информация чрез
управителите на етажни собствености,
включени в регистъра на сградите в
режим на етажна собственост;
5. разпространение на информация чрез
информационни табла;
6. други подходящи форми.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 9. Спазване на принципите на
публичност
и
прозрачност
при
провеждане
на
обществените
консултации
се
гарантират
чрез
откритост, яснота и отчетност на
методите и процедурите за консултиране
и чрез събиране на цялата информация
за тях на едно общодостъпно място - на
единния електронен портал по чл. 4 от
наредбата.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 12. При провеждане на обществените
консултации последващите стъпки и
действия се мотивират, като на
гражданите
и
организациите
се

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 5. Освен порталаът по чл. 4, ал. 1 и
интернет страниците по чл. 4, ал. 2,
Столична община може да използва и
допълнителни информационни канали и
форми
за
комуникация
за
популяризиране
на
предстоящи
обществени консултации и информация,
свързана
с
тях,
които
не
са
задължителни. Такива форми могат да
бъдат:
1. организиране на пресконференции,
информационни срещи с граждани и
заинтересовани страни;
2.
разпространение
на
брошури,
листовки, плакати, транспаранти и др.;
3. разпространение на информация чрез
социалните мрежи и информационни
портали;
4. разпространение на информация чрез
управителите на етажни собствености,
включени в регистъра на сградите в
режим на етажна собственост;
5. разпространение на информация чрез
информационни табла;
6. други подходящи форми.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 9. Спазване на принципите на
публичност
и
прозрачност
при
провеждане
на
обществените
консултации
се
гарантират
чрез
откритост, яснота и отчетност на
методите и процедурите за консултиране
и чрез събиране на цялата информация
за тях на едно общодостъпно място - на
единния електронен портала по чл. 4, ал.
1 от наредбата.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 12. При провеждане на обществените
консултации последващите стъпки и
действия се мотивират, като на
гражданите
и
организациите
се
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предоставя информация на единния
електронен портал относно начина, по
който се използват техните мнения и
предложения.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

предоставя информация на единния
електронен портала по чл. 4, ал. 1
относно начина, по който се използват
техните мнения и предложения.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 15. (1) Писмените консултации
започват с публикуване на единния
портал за обществени консултации на
Столична община на проекта на
документа, заедно доклада и мотивите,
предварителна
оценка
на
въздействието, и ако има и други
документи, които са разработени в хода
на предварителните проучвания.

Чл. 15. (1) Писмените консултации
започват с публикуване на единния
електронен портала по чл. 4, ал. 1 на
Столична община на проекта на
документа, заедно доклада и мотивите,
предварителна
оценка
на
въздействието, и ако има и други
документи, които са разработени в хода
на предварителните проучвания.

(2) Мотивите, съответно докладът за
приемане на нормативен акт на
Столична община съдържат посочените
в чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните
актове обстоятелства.

(2) Мотивите, съответно докладът за
приемане на нормативен акт на
Столична община съдържат посочените
в чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните
актове обстоятелства.

(3)
За
началото
на
писмените
консултации по ал. 1 се публикува
съобщение
към
гражданите
и
заинтересованите страни да изпращат
свои становища, мнения и коментари на
посочен за целта електронен и пощенски
адрес. Съобщението се публикува
задължително на единния портал на
обществените консултации на общината,
като може да бъде разпространено и с
допълнителни информационни канали.

(3)
За
началото
на
писмените
консултации по ал. 1 се публикува
съобщение
към
гражданите
и
заинтересованите страни да изпращат
свои становища, мнения и коментари на
посочен за целта електронен и пощенски
адрес, както и чрез средствата на
портала по чл. 4, ал. 1. Съобщението се
публикува задължително на единния
портала на обществените консултации
на общината, като може да бъде
разпространено и с допълнителни
информационни канали.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 17. Всички граждани, граждански
групи и организации могат да изпращат
на посочения в съобщението по чл. 15,
ал. 2 адрес своите писмени становища и
коментари, които също се публикуват на
единния
портал
за
обществени
консултации на Столична община във
вида, в който са постъпили.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 17. Всички граждани, граждански
групи и организации могат да изпращат
на посочения в съобщението по чл. 15,
ал. 2 3 адрес своите писмени становища
и коментари, които също се публикуват
на единния портал за обществени
консултации на Столична община
портала по чл. 4, ал. 1 във вида, в който
са постъпили.
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НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 18. Годишната оперативна програма
на Столичния общински съвет се
публикува на единния портал за
обществени консултации на Столична
община в 7-дневен срок от приемането й.
Към нея
се публикува
отделен
документ/списък, включващ решенията,
които ще подлежат на обществено
консултиране по реда на тази наредба
или
друга
нормативна
уредба,
действаща на територията на Столична
община.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 18. Годишната оперативна програма
на Столичния общински съвет се
публикува на единния портал за
обществени консултации на Столична
община портала по чл. 4, ал. 1 в 7дневен срок от приемането й. Към нея се
публикува отделен документ/списък,
включващ
решенията,
които
ще
подлежат на обществено консултиране
по реда на тази наредба или друга
нормативна уредба, действаща на
територията на Столична община.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 20. (1) Общественото обсъждане
може да се проведе в различни формати,
които целят да се даде възможност в
най-голяма степен различни мнения и
становища да бъдат изразени.

Чл. 20. (1) Общественото обсъждане
може да се проведе в различни формати,
които целят да се даде възможност в
най-голяма степен различни мнения и
становища да бъдат изразени.

(2) Обществено обсъждане може да се
провежда на ниво Столична община,
район или кметство в зависимост от
обхвата на въпроса, който е подложен на
консултиране.

(2) Обществено обсъждане може да се
провежда на ниво Столична община,
район или кметство в зависимост от
обхвата на въпроса, който е подложен на
консултиране.

(3)
За
водещ
на
общественото
обсъждане може да бъде избрано и
външно за администрацията лице, с опит
във воденето на публични форуми.

(3)
За
водещ
на общественото
обсъждане може да бъде избрано и
външно за администрацията лице, с опит
във воденето на публични форуми.

(4) По време на обсъждането се води
протокол, а при възможност и аудио- или
видеозапис. Протоколът се публикува на
единния
портал
за
обществени
консултации на Столична община,
заедно със списък на участниците и на
постъпилите мнения и предложения не
по-късно от 5 работни дни след
събитието.

(4) По време на обсъждането се води
протокол, а при възможност и аудио- или
видеозапис. Протоколът се публикува на
единния
портал
за
обществени
консултации на Столична община,
портала по чл. 4, ал. 1 заедно със
списък на участниците и на постъпилите
мнения и предложения не по-късно от 5
работни дни след събитието.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔
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Чл. 21. (1) Общественото обсъждане се
провежда не по-рано от 14 дни след
публикуване на покана за провеждането
му, освен ако в друг нормативен акт не е
предвиден
по-дълъг
срок.
В
изключителни случаи общественото
обсъждане се провежда не по-рано от 7
дни след публикуването на покана за
провеждането му, като в нея се излагат
причините,
които
мотивират
изключителния случаи.

Чл. 21. (1) Общественото обсъждане се
провежда не по-рано от 14 дни след
публикуване на покана за провеждането
му, освен ако в друг нормативен акт не е
предвиден
по-дълъг
срок.
В
изключителни случаи общественото
обсъждане се провежда не по-рано от 7
дни след публикуването на покана за
провеждането му, като в нея се излагат
причините,
които
мотивират
изключителния случаи.

(2) Поканата за обсъждането следва да
бъде публикувана задължително на
единния
портал
за
обществени
консултации на Столична община, като
допълнително може да се разпространи
и
в
електронните
страници
на
засегнатите райони, като и чрез други
подходящи комуникационни канали.

(2) Поканата за обсъждането следва да
бъде се публикувана задължително на
единния
портал
за
обществени
консултации на Столична община
портала по чл. 4, ал. 1, като
допълнително може да се разпространи
и в електронните страници по чл. 4, ал. 2
на засегнатите райони, като и чрез други
подходящи комуникационни канали.

(3) Поканата съдържа дневен ред, дата,
час и място на провеждане, както и лица
и координати за връзка. В обявата се
посочва къде могат да бъдат намерени
електронно всички документи, които
съпътстват обществената консултация.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 25. Резултатите от проведените
дейности по предходния член се
публикуват на единния портал за
обществени консултации и са част от
съпътстващата
информация
към
конкретния процес на обществено
консултиране. Те се включват и в
обобщената справка по чл. 26.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл.
27.
Справката
по
чл.
26
задължително се публикува на единния
портал за обществени консултации на
Столична община.

(3) Поканата съдържа дневен ред, дата,
час и място на провеждане, както и лица
и координати за връзка. В обявата се
посочва къде могат да бъдат намерени
електронно всички документи, които
съпътстват обществената консултация.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 25. Резултатите от проведените
дейности по предходния член се
публикуват на единния портал за
обществени консултации портала по чл.
4, ал. 1 и са част от съпътстващата
информация към конкретния процес на
обществено
консултиране.
Те
се
включват и в обобщената справка по чл.
26.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл.
27.
Справката
по
чл.
26
задължително се публикува на единния
портал за обществени консултации на
Столична община портала по чл. 4, ал.
1.
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НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

§ 3. Столична община създава и
поддържа единен портал за обществени
консултации,
който
включва
предварителна,
съпътстваща
и
последваща
информация
и
документация за всеки процес и
публичен регистър на всички инициирани
обществени консултации и обсъждания.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

§ 6. Не се допуска публикуване на
становища, мнения и коментари на
единния портал за провеждане на
обществени консултации по чл. 4, които
съдържат обидни изрази и оскърбления,
насаждат
етническа
омраза
и
нетолерантност, включително всякакви
расистки,
хомофобски,
сексистки,
шовинистки коментари/текстове и такива
приканващи към насилие над хора или
животни.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

§ 3. Столична община създава и
поддържа единен портал за обществени
консултации,
който
включва
предварителна,
съпътстваща
и
последваща
информация
и
документация за всеки процес и
публичен регистър на всички инициирани
обществени консултации и обсъждания.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

§ 6. Не се допуска публикуване на
становища, мнения и коментари на
единния портал за провеждане на
обществени консултации по чл. 4
портала по чл. 4, ал. 1, които съдържат
обидни изрази и оскърбления, насаждат
етническа омраза и нетолерантност,
включително
всякакви
расистки,
хомофобски, сексистки, шовинистки
коментари/текстове и такива приканващи
към насилие над хора или животни.

Предложения за изменения и допълнения на
Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени
обсъждания в областта на пространственото развитие и
устройството на територията на Столична община

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по
въпроси, посочени в чл. 1, се провежда
във всички случаи, предвидени в
нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и
специализираните програми по чл. 14,
ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14,
ал. 3 от ЗУЗСО;

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по
въпроси, посочени в чл. 1, се провежда
във всички случаи, предвидени в
нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и
специализираните програми по чл. 14,
ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14,
ал. 3 от ЗУЗСО;
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2. проектите за общи устройствени
планове и техните изменения на
основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и
застрояване за преструктуриране на
жилищния комплекс на основание чл. 22,
ал. 4 от ЗУТ;
4. (изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. №
2707/2018 г., промяната е отразена на
23.06.2020 г.) проектите за подробни
устройствени планове, предвиждащи
застрояване с обектите по чл. 12 от
ЗУЗСО
в
устройствени
зони
и
самостоятелни терени на зелената
система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други.

2. проектите за общи устройствени
планове и техните изменения на
основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и
застрояване за преструктуриране на
жилищния комплекс на основание чл. 22,
ал. 4 от ЗУТ;
4. (изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. №
2707/2018 г., промяната е отразена на
23.06.2020 г.) проектите за подробни
устройствени планове, предвиждащи
застрояване с обектите по чл. 12 от
ЗУЗСО
в
устройствени
зони
и
самостоятелни терени на зелената
система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други.

(2) (Отм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. №
2707/2018 г., промяната е отразена на
23.06.2020 г.)

(2) (Отм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. №
2707/2018 г., промяната е отразена на
23.06.2020 г.)

(3) (Отм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. №
2707/2018 г., промяната е отразена на
23.06.2020 г.)

(3) (Отм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. №
2707/2018 г., промяната е отразена на
23.06.2020 г.)

(4) (Отм. - Решение № 1 по Протокол № (4) (Отм. - Решение № 1 по Протокол №
26 от 14.01.2021 г.)
26 от 14.01.2021 г.)
(5) Главният архитект на Столична
община организира публикуването и
поддържа
в
актуално
състояние
информация за документите и проектите,
които
подлежат
на
обществено
обсъждане по реда на тази наредба на
интернет страницата на Направление
"Архитектура и градоустройство" на
Столична
община.
Публикуваната
информация
и
документация
се
предоставя
за
запознаване
на
заинтересованите граждани на хартиен
носител при лицата по чл. 20, ал. 3, на
обявен адрес, в рамките на работното
време на администрацията и в същия
срок.

(5) Главният архитект на Столична
община организира публикуването и
поддържа
в
актуално
състояние
информация за документите и проектите,
които
подлежат
на
обществено
обсъждане по реда на тази наредба на
интернет страницата на Направление
"Архитектура и градоустройство" на
Столична
община.
Публикуваната
информация
и
документация
се
предоставя
за
запознаване
на
заинтересованите граждани на хартиен
носител при лицата по чл. 20, ал. 3, на
обявен адрес, в рамките на работното
време на администрацията и в същия
срок.

(6)
Документите,
подлежащи
на
обществено обсъждане, се публикуват и
на единния електронен портал на
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община.

(6)
Документите,
подлежащи
на
обществено обсъждане, се публикуват и
на единния електронен портала на за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община.
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НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 11. По време на общественото
обсъждане по чл. 8, ал. 1, т. 3 се прави
протокол, аудиозапис, а при наличие на
техническа възможност и видеозапис и
онлайн излъчване на дискусията.
Протоколът, аудиозаписът, съответно
видеозаписът, се публикуват на интернет
страницата
на
Направление
"Архитектура и градоустройство", на
единния
електронен
портал
на
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 13. (1) За целите на вземането на
релевантни
управленски
решения
относно
теми,
свързани
с
пространственото
развитие
и
устройството на територията, касаещи
отделни целеви групи или цялата
общественост в Столична община, се
провеждат допитвания.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 11. По време на общественото
обсъждане по чл. 8, ал. 1, т. 3 се прави
протокол, аудиозапис, а при наличие на
техническа възможност и видеозапис и
онлайн излъчване на дискусията.
Протоколът, аудиозаписът, съответно
видеозаписът, се публикуват на интернет
страницата
на
Направление
"Архитектура и градоустройство", на
единния електронен портал на портала
за обществените консултации към
интернет страницата на Столична
община и на интернет страницата на
съответния район.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 13. (1) За целите на вземането на
релевантни
управленски
решения
относно
теми,
свързани
с
пространственото
развитие
и
устройството на територията, касаещи
отделни целеви групи или цялата
общественост в Столична община, се
провеждат допитвания.

(2) Допитването се извършва чрез (2) Допитването се извършва чрез
интернет, чрез анкети или чрез интернет, чрез анкети или чрез
възлагане на социологическо проучване. възлагане на социологическо проучване.
(3) Допитването се извършва с участието
на лица със съответната професионална
компетентност и съгласно утвърдените
научни стандарти за представителност,
релевантност
и
достоверност
на
събраната информация.

(3) Допитването се извършва с участието
на лица със съответната професионална
компетентност и съгласно утвърдените
научни стандарти за представителност,
релевантност
и
достоверност
на
събраната информация.

(4) Изборът на лицата по ал. 3 се (4) Изборът на лицата по ал. 3 се
извършва по реда на Закона за извършва по реда на Закона за
обществените поръчки.
обществените поръчки.
(5) Съобщение за извършване на
допитването се изготвя от главния
архитект на Столична община и се
публикува на интернет страниците и
профила в социалните мрежи на
Направление
"Архитектура
и

(5) Съобщение за извършване на
допитването се изготвя от главния
архитект на Столична община и се
публикува на интернет страниците и
профила в социалните мрежи на
Направление
"Архитектура
и
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градоустройство",
на
единния
електронен портал на обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община и на интернет
страницата на съответния район.
Информация
за
съобщението
се
изпраща и по електронната поща на
списъка с управители на етажна
собственост
или
управители
на
сдружения
на
собственици,
регистрирани по ЗУЕС, наличен в
съответния район.

градоустройство",
на
единния
електронен портал на портала за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район. Информация за съобщението се
изпраща и по електронната поща на
списъка с управители на етажна
собственост
или
управители
на
сдружения
на
собственици,
регистрирани по ЗУЕС, наличен в
съответния район.

(6) Съобщението съдържа информация
за изготвения документ или проект
(включително самия документ или
проект), формулираните въпроси и срок
за приключване на допитването.

(6) Съобщението съдържа информация
за изготвения документ или проект
(включително самия документ или
проект), формулираните въпроси и срок
за приключване на допитването.

(7) Въпросниците се разработват от
служители
в
Столична
община,
съвместно с лицата по ал. 3 и се
утвърждават от главния архитект на
общината.

(7) Въпросниците се разработват от
служители
в
Столична
община,
съвместно с лицата по ал. 3 и се
утвърждават от главния архитект на
общината.

(8) Преди началото на всяко допитване
задължително се провежда кампания за
информиране
на
заинтересованата
общност за целите, методите и
очакваните ефекти от одобряването на
обсъждания документ или проект.

(8) Преди началото на всяко допитване
задължително се провежда кампания за
информиране
на
заинтересованата
общност за целите, методите и
очакваните ефекти от одобряването на
обсъждания документ или проект.

(9) Резултатите, заедно с използваната
методология за всички допитвания, се
публикуват на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община и на интернет
страницата на съответния район в срок
до три дни от датата на приемане на
резултатите от възложителя.

(9) Резултатите, заедно с използваната
методология за всички допитвания, се
публикуват на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на портала за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район в срок до три дни от датата на
приемане
на
резултатите
от
възложителя.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 14. (1) Допитването чрез интернет се
оповестява чрез съобщение, което
съдържа информация за изготвения
документ или проект (включително самия

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 14. (1) Допитването чрез интернет се
оповестява чрез съобщение, което
съдържа информация за изготвения
документ или проект (включително самия
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документ или проект) и срок за
изпращане на писмени становища, който
не може да бъде по-кратък от
четиринадесет дни.

документ или проект) и срок за
изпращане на писмени становища, който
не може да бъде по-кратък от
четиринадесет дни.

(2)
На
интернет
страницата
на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство"
за
всяко
от
допитванията се открива рубрика, в
която се публикуват постъпилите
писмени становища. Становищата се
публикуват и на единния електронен
портал на обществените консултации
към интернет страницата на Столична
община до 3 дни от изтичане на срока за
внасянето им.

(2)
На
интернет
страницата
на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство"
за
всяко
от
допитванията се открива рубрика, в
която се публикуват постъпилите
писмени становища. Становищата се
публикуват и на единния електронен
портал на портала за обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община до 3 дни от изтичане
на срока за внасянето им.

(3) Не се публикуват изпратени писмени (3) Не се публикуват изпратени писмени
становища, които са със съдържание, становища, които са със съдържание,
неотносимо към поставения въпрос.
неотносимо към поставения въпрос.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл.
18.
(1)
Професионалните
консултации
се
извършват
чрез
разглеждането на документите или
проектите от Общинския експертен съвет
по устройство на територията в
разширен състав.

Чл.
18.
(1)
Професионалните
консултации
се
извършват
чрез
разглеждането на документите или
проектите от Общинския експертен съвет
по устройство на територията в
разширен състав.

(2) Съветът по ал. 1 се назначава със
заповед на главния архитект на
Столична община, с която се определя
състава, дневния ред, мястото, датата и
часа на заседанието.

(2) Съветът по ал. 1 се назначава със
заповед на главния архитект на
Столична община, с която се определя
състава, дневния ред, мястото, датата и
часа на заседанието.

(3) Съобщение за провеждане на
заседание на съвета по ал. 1, заедно със
заповедта по ал. 2, се публикува наймалко 7 дни предварително на интернет
страниците
на
Направление
"Архитектура и градоустройство", на
единния
електронен
портал
на
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район и се информират лицата по чл. 26,
ал. 3. Към съобщението се публикува
предложения за обсъждане проект текст и графика.

(3) Съобщение за провеждане на
заседание на съвета по ал. 1, заедно със
заповедта по ал. 2, се публикува наймалко 7 дни предварително на интернет
страниците
на
Направление
"Архитектура и градоустройство", на
единния електронен портал на портала
за обществените консултации към
интернет страницата на Столична
община и на интернет страницата на
съответния район и се информират
лицата по чл. 26, ал. 3. Към съобщението
се публикува предложения за обсъждане
проект - текст и графика.
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(4) В състава на експертния съвет по ал.
1 се включват представители на
професионални организации в областта
на
устройственото
планиране,
инвестиционното
проектиране
и
строителството, както и представители
на всяка от организациите, вписани в
регистъра по чл. 27, ал. 3 - експерти в
областта на устройственото планиране и
в други научни области, относими към
конкретния документ или проект. За
участие в Общинския експертен съвет по
устройство на територията в разширен
състав се канят и председателите на
съответните постоянни комисии към
Столичния общински съвет.

(4) В състава на експертния съвет по ал.
1 се включват представители на
професионални организации в областта
на
устройственото
планиране,
инвестиционното
проектиране
и
строителството, както и представители
на всяка от организациите, вписани в
регистъра по чл. 27, ал. 3 - експерти в
областта на устройственото планиране и
в други научни области, относими към
конкретния документ или проект. За
участие в Общинския експертен съвет по
устройство на територията в разширен
състав се канят и председателите на
съответните постоянни комисии към
Столичния общински съвет.

(5)
За
участие
в
заседанието
задължително се канят кметовете на
райони и кметства и главните архитекти
от районите, засегнати от разглеждания
документ или проект и възложителят,
когато не е Столична община.

(5)
За
участие
в
заседанието
задължително се канят кметовете на
райони и кметства и главните архитекти
от районите, засегнати от разглеждания
документ или проект и възложителят,
когато не е Столична община.

(6)
Предложеният
на
обсъждане
документ или проект се представя от
лицата,
на
които
е
възложено
изработването му.

(6)
Предложеният
на
обсъждане
документ или проект се представя от
лицата,
на
които
е
възложено
изработването му.

(7) По представения документ или проект
се изслушват мнения, становища и
предложения
на
членовете
на
разширения състав на съвета.

(7) По представения документ или проект
се изслушват мнения, становища и
предложения
на
членовете
на
разширения състав на съвета.

(8)
Мненията,
становищата
и (8)
Мненията,
становищата
и
предложенията по ал. 7 се протоколират. предложенията по ал. 7 се протоколират.
(9) В 3-дневен срок от провеждане на
заседанието на съвета по ал. 1 всички
негови членове, могат да представят в
Направление
"Архитектура
и
градоустройство'' свои писмени мнения,
становища
и
предложения
по
представения документ или проект.
Постъпили след този срок писмени
мнения, становища и предложения не се
разглеждат и не се присъединяват към
административната преписка.

(9) В 3-дневен срок от провеждане на
заседанието на съвета по ал. 1 всички
негови членове, могат да представят в
Направление
"Архитектура
и
градоустройство'' свои писмени мнения,
становища
и
предложения
по
представения документ или проект.
Постъпили след този срок писмени
мнения, становища и предложения не се
разглеждат и не се присъединяват към
административната преписка.

(10) Протоколът по ал. 8 и писмените
мнения, становища и предложения по ал.
9 стават част от административната
преписка.
Те
се
обобщават
от
администрацията
на
Направление

(10) Протоколът по ал. 8 и писмените
мнения, становища и предложения по ал.
9 стават част от административната
преписка.
Те
се
обобщават
от
администрацията
на
Направление
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"Архитектура и градоустройство".

"Архитектура и градоустройство".

(11) Материалите по ал. 8, 9 и 10 се
публикуват на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство"
и
на
единния
електронен портал на обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община в срок до 14
календарни
дни
от
датата
на
проведеното заседание и най-късно 7
дни преди представянето по глава
четвърта.

(11) Материалите по ал. 8, 9 и 10 се
публикуват на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство"
и
на
единния
електронен портал на портала за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община в срок
до 14 календарни дни от датата на
проведеното заседание и най-късно 7
дни преди представянето по глава
четвърта.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 20. (1) Подлежащият на обществено
обсъждане документ или проект и
съпътстващите го материали на хартиен
и електронен носител се изпращат на
кмета на съответния район от главния
архитект на Столична община.

Чл. 20. (1) Подлежащият на обществено
обсъждане документ или проект и
съпътстващите го материали на хартиен
и електронен носител се изпращат на
кмета на съответния район от главния
архитект на Столична община.

(2) В срок до 14 дни от получаване на
проекта и на съпътстващите го
материали по ал. 1, кметът на всеки от
районите по чл. 10, ал. 2 издава заповед,
най-малко
седем
дни
преди
насрочването,
която
съдържа:
подлежащия на обсъждане документ или
проект, мястото и административния
адрес, когато има такъв, датата и часа за
представяне на документа или проекта и
за
провеждане
на
заключителна
дискусия,
мястото,
на
което
заинтересованите могат да се запознаят
с материалите, свързани с обсъждането
и мястото, на което могат да подават
писмени становища, в т. ч. и на
електронна страница, както и срока
затова.

(2) В срок до 14 дни от получаване на
проекта и на съпътстващите го
материали по ал. 1, кметът на всеки от
районите по чл. 10, ал. 2 издава заповед,
най-малко
седем
дни
преди
насрочването,
която
съдържа:
подлежащия на обсъждане документ или
проект, мястото и административния
адрес, когато има такъв, датата и часа за
представяне на документа или проекта и
за
провеждане
на
заключителна
дискусия,
мястото,
на
което
заинтересованите могат да се запознаят
с материалите, свързани с обсъждането
и мястото, на което могат да подават
писмени становища, в т. ч. и на
електронна страница, както и срока
затова.

(3) Със заповедта по ал. 2 кметът на
съответния район определя длъжностно
лице
от
районната
общинска
администрация,
което
да
води
представянето
на
проекта
и
заключителната
дискусия,
мястото,
където през официалното работно време
да може да бъде получена допълнителна
информация и документът или проектът

(3) Със заповедта по ал. 2 кметът на
съответния район определя длъжностно
лице
от
районната
общинска
администрация,
което
да
води
представянето
на
проекта
и
заключителната
дискусия,
мястото,
където през официалното работно време
да може да бъде получена допълнителна
информация и документът или проектът
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да бъде видян на хартиен носител.

да бъде видян на хартиен носител.

(4)
Датата
за
провеждане
на
заключителната дискусия е най-малко
десет дни след датата на представянето
на проекта.

(4)
Датата
за
провеждане
на
заключителната дискусия е най-малко
десет дни след датата на представянето
на проекта.

(5) Заповедта по ал. 2 се разгласява в
деня на издаването с обявление, което
се поставя на определените за това
места в сградата на Направление
"Архитектура и градоустройство", в
административни сгради на засегнатите
райони и кметства, както и на други
предварително оповестени обществено
достъпни места и се публикува на
електронните страници и в профилите в
социалните мрежи на възложителя, на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община и на интернет
страницата на съответния район като се
изпраща по електронен път на лицата по
чл. 26, ал. 3 и на Камарата на
архитектите в България. Съюза на
архитектите в България и Камарата на
инженерите
в
инвестиционното
проектиране.
Информация
за
обявлението
се
изпраща
и
по
електронната поща на списъка с
управители на етажна собственост или
управители
на
сдружения
на
собственици, регистрирани по ЗУЕС,
наличен в съответния район.

(5) Заповедта по ал. 2 се разгласява в
деня на издаването с обявление, което
се поставя на определените за това
места в сградата на Направление
"Архитектура и градоустройство", в
административни сгради на засегнатите
райони и кметства, както и на други
предварително оповестени обществено
достъпни места и се публикува на
електронните страници и в профилите в
социалните мрежи на възложителя, на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на портала за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район като се изпраща по електронен път
на лицата по чл. 26, ал. 3 и на Камарата
на архитектите в България. Съюза на
архитектите в България и Камарата на
инженерите
в
инвестиционното
проектиране.
Информация
за
обявлението
се
изпраща
и
по
електронната поща на списъка с
управители на етажна собственост или
управители
на
сдружения
на
собственици, регистрирани по ЗУЕС,
наличен в съответния район.

(6) Най-малко 7 дни преди датата на
представяне на проекта на интернет
страниците
на
Направление
"Архитектура и градоустройство" на
единния
електронен
портал
на
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район се публикува проектът на
документ или проект, предложен за
обсъждане - текст и графика.

(6) Най-малко 7 дни преди датата на
представяне на проекта на интернет
страниците
на
Направление
"Архитектура и градоустройство" на
единния електронен портал на портала
за обществените консултации към
интернет страницата на Столична
община и на интернет страницата на
съответния район се публикува проектът
на документ или проект, предложен за
обсъждане - текст и графика.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔
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Чл. 23. Граждани и организации могат
след представянето да подават в района
или кметството писмени становища,
мнения и предложения по проекта не покъсно от три дни преди датата на
заключителната
дискусия.
Те
се
публикуват на интернет страниците на
направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община и на интернет
страницата на съответния район найкъсно един ден преди заключителната
дискусия.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

Чл. 23. Граждани и организации могат
след представянето да подават в района
или кметството писмени становища,
мнения и предложения по проекта не покъсно от три дни преди датата на
заключителната
дискусия.
Те
се
публикуват на интернет страниците на
направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на портала за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район най-късно един ден преди
заключителната дискусия.

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 24. (1) За участие в заключителната
дискусия задължително се канят лицата,
представили
писмени
мнения,
становища
и
предложения
представителите на професионални
организации по чл. 5, ал. 4 от Закона за
устройство на територията и лицата по
чл. 26, ал. 3.

Чл. 24. (1) За участие в заключителната
дискусия задължително се канят лицата,
представили
писмени
мнения,
становища
и
предложения
представителите на професионални
организации по чл. 5, ал. 4 от Закона за
устройство на територията и лицата по
чл. 26, ал. 3.

(2) Възложителят и лицата, изработили
подложения на обсъждане документ или
проект, са длъжни да участват в
заключителната дискусия

(2) Възложителят и лицата, изработили
подложения на обсъждане документ или
проект, са длъжни да участват в
заключителната дискусия

(3) По време на заключителната
дискусия се води протокол, който се
подписва от лицето по чл. 20, ал. 3 и
лицата по ал. 2, и аудиозапис.
Участвалите граждани и представители
на организации се вписват в присъствен
лист.

(3) По време на заключителната
дискусия се води протокол, който се
подписва от лицето по чл. 20, ал. 3 и
лицата по ал. 2, и аудиозапис.
Участвалите граждани и представители
на организации се вписват в присъствен
лист.

(4)
Протоколът
от
проведената
заключителна дискусия и другите
материали от общественото обсъждане
в срок до седем дни от датата на
заключителната дискусия се разглеждат
от Районния експертен съвет по
устройство на територията, който
изразява мотивирано становище по
всички изказани мнения и предложения.

(4)
Протоколът
от
проведената
заключителна дискусия и другите
материали от общественото обсъждане
в срок до седем дни от датата на
заключителната дискусия се разглеждат
от Районния експертен съвет по
устройство на територията, който
изразява мотивирано становище по
всички изказани мнения и предложения.

(5)

Протоколът

от

проведената (5)

Протоколът

от

проведената
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заключителна дискусия и становището
на Районния експертен съвет се
публикуват на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община и на интернет
страницата на съответния район.

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

Чл. 30. (1) За постигане на целите по чл.
2 трети лица могат да организират с
участието на лица със съответната
професионална
компетентност
и
съгласно утвърдените научни стандарти:

заключителна дискусия и становището
на Районния експертен съвет се
публикуват на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство",
на
единния
електронен портал на портала за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община и на
интернет страницата на съответния
район.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

Чл. 30. (1) За постигане на целите по чл.
2 трети лица могат да организират с
участието на лица със съответната
професионална
компетентност
и
съгласно утвърдените научни стандарти:

1. проучвания на нуждите и нагласите на 1. проучвания на нуждите и нагласите на
обществеността;
обществеността;
2. събиране на предложения и идеи по 2. събиране на предложения и идеи по
заявен от граждани и организации заявен от граждани и организации
проблем;
проблем;
3. допитвания - анкети, интервюта, 3. допитвания - анкети, интервюта,
фокус-групи, кръгли маси и др.;
фокус-групи, кръгли маси и др.;
4. работни групи по поставени въпроси от 4. работни групи по поставени въпроси от
предмета на наредбата;
предмета на наредбата;
5.
конкурси
и
изследване
алтернативни решения.

на 5.
конкурси
и
изследване
алтернативни решения.

(2) Резултатите от проучванията по ал. 1,
методологията, по която са изготвени,
както и събраната информация се
предоставят за безвъзмездно ползване
на Столична община с цел подпомагане
на органите на местна власт при
формиране на волята им по въпросите,
посочени в чл. 1. В такива случаи
Столична
община
публикува
задължително
предоставената
информация на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство"
и
на
единния
електронен портал на обществените
консултации към интернет страницата на
Столична община.

на

(2) Резултатите от проучванията по ал. 1,
методологията, по която са изготвени,
както и събраната информация се
предоставят за безвъзмездно ползване
на Столична община с цел подпомагане
на органите на местна власт при
формиране на волята им по въпросите,
посочени в чл. 1. В такива случаи
Столична
община
публикува
задължително
предоставената
информация на интернет страниците на
Направление
"Архитектура
и
градоустройство"
и
на
единния
електронен портал на портала за
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община.
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НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Общественост" е едно или повече
физически или юридически лица и техни
сдружения, организации или групи.
2.
"Заинтересована
общност"
е
обществеността, която е засегната или
може да бъде засегната от вземането на
предлаганите управленски решения.
3. "Професионална консултация" е
форма
на
сътрудничество
между
органите
на
местна
власт
и
професионални
неправителствени
организации
в
областта
на
пространственото
развитие
и
устройственото на територията и
експерти
за
професионално
подпомагане
при
вземането
на
управленски решения.

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Общественост" е едно или повече
физически или юридически лица и техни
сдружения, организации или групи.
2.
"Заинтересована
общност"
е
обществеността, която е засегната или
може да бъде засегната от вземането на
предлаганите управленски решения.
3. "Професионална консултация" е
форма
на сътрудничество
между
органите
на
местна
власт
и
професионални
неправителствени
организации
в
областта
на
пространственото
развитие
и
устройственото на територията и
експерти
за
професионално
подпомагане
при
вземането
на
управленски решения.
4.
“Портал
за
обществени
консултации” е порталът по § 1 от
Допълнителните
разпоредби
на
Закона за нормативните актове

НАСТОЯЩ ТЕКСТ

✖

§ 5. Пет години след влизането в сила на
тази
наредба
Столична
община
извършва
последваща
оценка
от
прилагането й. Оценката се публикува на
интернет страниците на Направление
"Архитектура и градоустройство" и на
единния
електронен
портал
на
обществените консултации към интернет
страницата на Столична община.

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОМЯНА

✔

§ 5. Пет години след влизането в сила на
тази
наредба
Столична
община
извършва
последваща
оценка
от
прилагането й. Оценката се публикува на
интернет страниците на Направление
"Архитектура и градоустройство" и на
единния електронен портал на портала
за обществените консултации към
интернет страницата на Столична
община.

Предвидени са и конкретни срокове за изпълнението на реформата.
Уважаеми господин председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
С оглед на гореизложеното предлагам Столичният общински да задължи
структурите на администрацията на СО да публикуват съобщенията и придружаващата
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документация за обществени обсъждания/консултации в Националния портал за
обществени консултации. За тази цел е необходимо изменение на Наредбата за
провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с
Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) и Наредбата
за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на
пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (приета
с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от
11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по
Протокол № 26 от 14.01.2021 г.)
С оглед на гореизложеното предлагам да приемете предложеното Решение.

Приложения:
1. Проект за решение на Столичен общински съвет
2. Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (Приложение №
1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка
на въздействието)

Дата: 18.04.2022 г.

Борис Бонев
18/04/2022

X
Signed by: Boris Borislavov Bonev

Общински съветник
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