СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска №33, Тел. 93 77 591,
Факс 98 70 855, e-mail: info@sofcouncil.bg

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ….
на Столичен общински съвет
от …………... 2022 година
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредби на Столичния
общински съвет
на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§1. 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.) се правят следните изменения:
1. Чл. 4 добива следната редакция:
“Чл. 4. (1) За обявяване на обществени консултации Столична община
използва националния електронен Портал за обществени консултации по
§1 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове,
находящ се на интернет адрес www.strategy.bg.
(2) В зависимост от предмета на обявяваната обществена консултация,
обявата се публикува и на интернет страницата на съответния район или
структура от администрацията на Столичната община. Обявата по
настоящата алинея съдържа интернет връзка (линк) към съответната
обява в портала по ал. 1.
(3) На портала по ал. 1 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.”;
2. В чл. 5, в изречение първо на основния текст думите “порталът по чл. 4”
се заменят с “портала по чл. 4, ал. 1 и интернет страниците по чл. 4, ал.
2”;
3. В чл. 9 думите “единния електронен портал по чл. 4” се заменят с “портала
по чл. 4, ал. 1”;
4. В чл. 12 думите “единния електронен портал” се заменят с “портала по чл.
4, ал. 1”;
5. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите “единния портал за обществени консултации на
Столична община” се заменят с “портала по чл. 4, ал. 1”;
б) ал. 3 приема следния вид: “(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 на портала, като може да бъде
разпространено и с допълнителни информационни канали.”;
6. В чл. 17:
а) думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”;
б) думите “единния портал за обществени консултации на
Столична община” се заменят с “портала по чл. 4, ал. 1”;
7. В чл. 18 думите “единния портал за обществени консултации на Столична
община” се заменят с “портала по чл. 4, ал. 1”;
8. В чл. 20, ал. 4 думите “единния портал за обществени консултации на
Столична община” се заменят с “портала по чл. 4, ал. 1”;
9. Чл. 21, ал. 2 приема следната редакция: “Поканата за обсъждането се да
публикува на 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.”;
10. В чл. 25 думите “единния портал за обществени консултации” се заменят
с “портала по чл. 4, ал. 1”;
11. §3 от Заключителните разпоредби се заличава;

12. В §6 от Заключителните разпоредби думите “единния портал за
провеждане на обществени консултации по чл. 4” се заменят с “портала
по чл. 4, ал. 1”;
§2. В 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.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 6, чл. 11, чл. 13, ал. 5 и 9, чл. 14, ал. 2, чл. 18, ал. 3 и 11, чл. 20,
ал. 5 и 6, чл. 24, ал. 5, чл. 30, ал. 2 и §5 от Преходните разпоредби думите
“единния електронен портал на обществените консултации към интернет
страницата на Столична община” се заменят с “портала за обществени
консултации”;
2. В §1 от Допълнителните разпоредби се добавя нова точка 4 със следното
съдържание: “4. “Портал за обществени консултации” е порталът по § 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§3. §1 и 2 влизат в сила три месеца след обнародване на настоящото Решение
на интернет страницата на Столичния общински съвет
§4. В срок до два месеца след приемането на настоящото Решение кметът на
Столична община и директорът на дирекция „Секретариат на СОС" да
предприемат всички необходими организационни действия за изпълнение на
Решението, в това число осигуряване на потребителски имена и пароли за
определените служители на структурите от администрацията на Столична
община, съответно на дирекция „Секретариат на СОС", и провеждане на
обучение за определените служители за работа с Портала за обществени
консултации.
§5. Започнатите до влизане в сила на §1 и 2 процедури по обществени
консултации и обществени обсъждания се довършват по досегашния ред.
§6. Информацията, съдържаща се на “Единния електронен портал за
обществени консултации на Столична община” към момента на влизане в сила
на §1 и 2 се запазва в настоящия си вид и организация.

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински
съвет, проведено на ……….. 2022 година, Протокол № ….. от ………. 2022 година
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..
(ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ)

