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Проект! 

 

Закон за столицата на Република България – град София 

 

Глава първа 

Общи положения 

 

Обхват на закона 

Чл. 1. Този закон урежда специалния статут на столицата на Република 

България, правата и задълженията на органите на управление на Столична община 

и тяхното взаимодействие с държавните органи във връзка с изпълнението от град 

София на функции на столица.  

 

Статут на столица 

Чл. 2. (1) Столица на Република България е град София.  

(2) Град София е политически и административен център на държавата – 

седалище на централните органи на държавна власт; транспортен център; духовен, 

културен, образователен и научен център на българите от страната и чужбина; град, 

в който са разположени дипломатическите и консулски представителства на 

чуждите държави и представителствата на международните организации в 

Република България.  

(3) Съгласно този закон статутът на столицата на Република България 

обхваща територията на Столична община. 

(4) Населението на Столична община се състои от всички граждани, които 

имат постоянен адрес на територията й. 

(5) Местната общност на Столична община са гражданите и юридическите 

лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на 

територията на общината.  

 

Статут на област 
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Чл. 3. (1) Столичната община е административно-териториална единица, 

която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното 

население, с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.  

(2) Столичният общински съвет – орган на местното самоуправление на 

Столична община, разполага в рамките на закона с пълна свобода да поема 

инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от неговата компетентност или 

предоставен на друга власт. 

(3) Правомощията на Столичния общински съвет могат да бъдат оспорвани 

или ограничавани от друга власт, централна или регионална само в рамките на 

закона.  

(4) При провеждане политиката за развитието на столицата, органите на 

управление на Столична община и централните и териториалните органи на 

държавна власт упражняват правомощията си в условията на институционална 

лоялност и сътрудничество, координация и взаимодействие помежду си.  

 

Правно положение 

Чл. 4. (1) Столична община е юридическо лице и има право на своя 

собственост, която използва в интерес на териториалната общност. 

(2) Общината има самостоятелен бюджет.  

 

Задължение за взаимодействие между държавните органи и органите на 

управление на Столична община 

Чл. 5. Държавните органи взаимодействат с органите на управление на 

Столична община и подпомагат тяхната дейност при изпълнението на столични 

функции.  

 

Субсидиарно прилагане 

Чл. 6. За неуредените от този закон въпроси се прилага Законът за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

Глава втора 
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Териториално деление на Столична община 

 

Определяне на териториалното деление на Столична община  

Чл. 7. Териториалното деление на Столичната община се определя със закон. 

 

Промени в териториалното деление на Столична община 

Чл. 8. Промени в броя, наименованията и границите на районите на Столична 

община, на административните центрове на районите, които не са разположени на 

територията на град София и на територията и административните центрове на 

кметства, могат да се извършват със закон по предложение на Столичния общински 

съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските 

съветници.  

  

Глава трета 

Управление на Столична община 

 

Органи на управление на Столична община 

Чл. 9. Органите на управление на Столична община са: 

1. Столичният общински съвет; 

2. кметът на Столична община; 

3. кметовете на райони и кметства. 

 

Столичен общински съвет 

Чл. 10. (1) Орган на местното самоуправление в Столична община е 

Столичният общински съвет, който се състои от 61 общински съветници, избрани от 

населението на Столична община за срок от четири години по ред, определен със 

закон. 

(2) Столичният общински съвет избира от състава на своите съветници 

постоянни и временни комисии. 
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(3) Столичният общински съвет приема Правилник за организацията и 

дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с администрацията на Столична община. 

 

Председател на Столичния общински съвет 

Чл. 11. (1) Столичният общински съвет избира от своя състав председател на 

съвета.  

(2) Председателят на Столичния общински съвет: 

1. свиква съвета на заседание; 

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета; 

3. ръководи заседанията на съвета; 

4. координира работата на постоянните комисии на Столичния общински 

съвет; 

5. подпомага съветниците в тяхната дейност; 

6. представлява съвета пред външни лица и организации; 

7. осъществява международната дейност и международното сътрудничество 

на Столичен общински съвет и изпълнява протоколни функции; 

8. изпълнява и други функции, възложени му от Столичния общински съвет 

или определени в Правилника за организацията и дейността на Столичния 

общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на 

Столична община.  

 

Обхват на местното самоуправление в Столична община 

Чл. 12. (1) Столичният общински съвет като орган на местно самоуправление 

определя политиката за изграждане и развитие на Столична община във връзка с 

осъществяване на дейностите в сферата на: 

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, 

данъци и такси, общинската администрация; 

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените 

места в нея; 

3. образованието; 



 5 

4. здравеопазването; 

5. културата; 

6. благоустрояването и комуналните дейности; 

7. социалните услуги; 

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните 

ресурси; 

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни 

паметници; 

10. развитието на отдиха, спорта и туризма. 

(2) Столичният общински съвет определя политиката за изграждане и 

развитие на Столична община във връзка с осъществяването и на други дейности, 

определени със закон. 

(3) Столичният общински съвет решава и други въпроси от местно значение, 

които не са от изключителната компетентност на други органи. 

(4) В изпълнение на правомощията си, Столичният общински съвет приема 

правилници, наредби , инструкции, решения, декларации и обръщения.  

 

Правомощия на Столичния общински съвет за изпълнение на столични 

функции 

Чл. 13. (1) Столичният общински съвет участва в определянето на 

политиката за развитие на столицата като: 

1. приема решения по чл. 8; 

2. приема с решения нов Общ устройствен план на Столичната община, както 

и изменения в действащия Общ устройствен план, при спазване на правилата и 

нормативите за устройство и застрояване, определени със Закона за устройството и 

застрояването на Столичната община и след съгласуване с Министерски съвет на 

частите от Oбщия устройствен план, свързани с изпълнението на столични 

функции; 

3. по предложение на Министерски съвет приема решения за безвъзмездно 

прехвърляне на собственост в полза на държавата върху имоти - частна общинска 

собственост, необходими за задоволяване на нуждите на Народното събрание, 
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администрацията на президента на Република България, Министерски съвет, 

министерствата и други държавни органи и организации на бюджетна издръжка; 

4. по предложение на Министерски съвет приема решения за учредяване на 

възмездно или безвъзмездно право на ползване или право на строеж върху имоти - 

частна общинска собственост, необходими за задоволяване на нуждите на 

Народното събрание, администрацията на президента на Република България, 

Министерски съвет, министерствата и други държавни органи и организации на 

бюджетна издръжка;  

5. приема решения за продажба или отдаване под наем без търг или конкурс 

на имоти или части от тях – частна общинска собственост, необходими за 

задоволяване на нуждите на дипломатически и консулски представителства на 

чужди държави и представителства на международни организации в Република 

България;  

6. приема прогноза за размера на разходите на Столична община за 

изпълнение на столични функции за съответната бюджетна година, която се 

представя от кмета на Столична община в Министерство на финансите, заедно с 

прогнозата за размера на собствените приходи и местните разходи, в срок 

определен от министъра на финансите;  

7. приема решения, с които предлага издаването на държавна гаранция при 

поемането на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза 

на местната общност и за изпълнение на столични функции. Решенията се 

представят от кмета на Столична община в Министерството на финансите, заедно с 

намеренията на Столична община за поемане на общински дълг; 

8. приема решение, с които предлага на Министерски съвет списък с 

общински пътища или участъци от тях, части от уличната мрежа и други мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура – общинска собственост, както и 

обекти и имоти – общинска собственост за изпълнение на столични функции; 

9. приема решения за даване на съгласие за придобиване безвъзмездно в 

собственост на частна държавна собственост за изпълнение на столични функции; 
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10. приема решения, с които предлага на Министерски съвет да предостави за 

управление на Столична община имоти – публична държавна собственост за 

изпълнение на столични функции; 

11. приема решения за осигуряване на обществения ред и сигурността на 

територията на Столична община при организирането и провеждането на масови 

мероприятия и други прояви, свързани с или произтичащи от изпълнението на 

столични функции; 

12. определя размера на средствата за финансиране на Звено „Столична 

общинска полиция” и приема Правилник за организацията и координацията на 

дейността му; 

13. приема решения за управление на общинска собственост с цел 

осигуряване на безопасност и мерки за защита на дипломатически и консулски 

представителства на чужди държави и представителства на международни 

организации в Република България; 

14. приема наредба за протоколната дейност на Столична община във връзка 

с изпълнението на столични функции; 

15. приема програма за международната дейност и международното 

сътрудничество на Столична община.  

(2) Решенията на Столичния общински съвет се вземат с явно гласуване с 

мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да 

реши гласуването да бъде тайно. 

(3) Решенията на общинския съвет по ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 и 13 се вземат с 

мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, с поименно 

гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.  

 

Обществен посредник на Столична община 

Чл. 14. (1) Столичният общински съвет избира обществен посредник. 

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните 

интереси на гражданите пред органите на управление на Столична община и 

общинската администрация. 
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(3) Организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

Столична община се уреждат с правилник, приет от Столичния общински къвет. 

(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от 

общия брой на общинските съветници.  

 

Кмет на Столична община  

Чл. 15. Орган на изпълнителната власт в Столична община е кметът на 

Столична община. Той се избира от населението на Столична община за срок от 

четири години по ред, определен със закон.  

 

Кметове на райони и кметства 

Чл. 16. (1) Органи на изпълнителната власт в районите и кметствата на 

Столична община са съответно кметовете на райони и кметовете на кметства. 

(2) Кметовете на кметства се избират за срок от четири години по ред, 

определен със закон. 

(3) Кметовете на райони се избират с тайно гласуване от Столичния 

общински съвет по предложение на кмета на Столична община за срока на 

пълномощията на общинския съвет. 

 

Заместник-кметове 

Чл. 17. (1) Кметът на Столична община назначава заместник-кметове в 

съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и 

определя техните функции. 

(2) Кметът на Столична община определя със заповед заместник-кмет, който 

го замества при отсъствието му от общината.  

 

Правомощия на кмета на Столична община 

Чл. 18. (1) Кметът на Столична община ръководи цялата изпълнителна 

дейност на общината като организира: 

1. изпълнението на актовете на Столичния общински съвет;  
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2. изпълнението на задачите, произтичащи от законите, от актовете на 

президента на Република България и на Министерския съвет. 

(2) Кметът на Столична община представлява Столична община пред 

физически и пред юридически лица и пред съда.  

 

Правомощия на кмета на Столична община за изпълнение на столични 

функции  

Чл. 19. Кметът на Столична община участва в провеждането на политиката за 

развитие на столицата, като: 

1. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни  

органи; 

2. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и  

районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и 

законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по 

законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на 

техните правомощия и налага, предвидените административни наказания; 

3.  организира сътрудничеството и координацията с държавните органи; 

4. организира изработването на проект на прогноза за размера на разходите 

на Столична община за изпълнение на столични функции за съответната бюджетна 

година и я предлага за приемане от Столичен общински съвет; 

5. организира изработването на проект на списък с общински пътища или 

участъци от тях, части от уличната мрежа и други мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура – общинска собственост, както и обекти и имоти – 

общинска собственост, за изпълнение на столични функции и го предлага за 

приемане от Столичен общински съвет; 

6. осъществява общата организация, координацията, ръководството и 

контролът на звено “Столична общинска полиция”; 

7. отговаря за опазването на обществения ред и оказва съдействие на 

държавните органи за осигуряване на обществения ред и сигурността на 

територията на Столична община при организирането и провеждането на масови 
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мероприятия и други прояви, свързани с или произтичащи от изпълнението на 

столични функции; 

8. оказва съдействие на държавните органи за осигуряване на безопасност и 

мерки за защита на дипломатически и консулски представителства на чужди 

държави и представителства на международни организация в Република България, 

разположени на територията на Столична община; 

9. оказва съдействие на държавните органи при организирането на 

церемонии на територията на Столична община, посещения и официални срещи в 

Република България на държавни глави, председатели на парламенти, 

правителствени ръководители и министри на външните работи, и осигурява 

необходимите условия за провеждането им; 

10. осъществява международната дейност и международното сътрудничество 

на Столична община и изпълнява протоколни функции; 

 

Програма за управление на кмета на Столична община 

Чл. 20. (1) Кметът на Столична община представя пред Столичния общински 

съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от възникване 

на неговите пълномощия. Програмата съдържа основните цели, приоритети, 

дейности, включително възложените от централните държавни органи, сроковете 

за изпълнение и очакваните резултати. Програмата съдържа и основните насоки за 

дейността на Столична община във връзка с изпълнението от град София на 

функции на столица. 

(2) Кметът на Столична община представя пред Столичния общински съвет 

годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари. 

 

Политически кабинет на кмета на Столична община 

Чл. 21. (1) Кметът на Столична община създава на свое пряко подчинение 

политически кабинет. 

(2) Политическият кабинет на кмета на Столична община е организационна 

структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, 

която подпомага кмета на Столична община при изпълнение на неговата програма 
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за управление, както и за представянето на провежданата политика пред 

обществото. 

(3) В политическия кабинет на кмета на Столична община се включват 

заместник-кметовете, началникът на кабинета и ръководителят на звеното за 

връзки с обществеността. 

(4) Числеността на служителите към политическия кабинет се одобрява от 

Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична община. 

 

Общинска администрация на Столична община 

Чл. 22. (1) Дейността на Столичния общински съвет, на кмета на Столична 

община, на кмета на района и на кмета на кметството се подпомага от общинска 

администрация. 

(2) Общата численост и структурата на администрацията на Столична община 

се одобрява от Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична 

община. 

(3) Кметът на Столична община утвърждава устройствения правилник на 

общинската администрация на Столична община. 

(4) В структурата на общинската администрация на Столична община се 

създава звено, което подпомага и осигурява работата на Столичния общински съвет. 

Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на Столична община 

по предложение на председателя на Столичния общински съвет. 

(5) Кметът на Столична община назначава и освобождава служителите в 

общинската администрация. 

(6) Кметът на район или кметство назначава и освобождава служителите от 

общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата 

дейност. 

 

Секретар на Столична община 

Чл. 23. (1) Административното ръководство на администрацията на Столична 

община се осъществява от секретаря на Столична община. 
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(2) Секретарят на Столична община ръководи администрацията на Столична 

община, като координира и контролира административните звена за точното 

спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на кмета на 

Столична община и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на 

ежегодните цели на администрацията. 

(3) Секретарят на Столична община изпълнява функции, предвидени със 

закон или с друг нормативен акт или възложени му от кмета на Столична община. 

 

Длъжности в администрацията на Столична община 

Чл. 24. (1) Дейността на администрацията на Столична община се 

осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение. 

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение 

заемат длъжности, чиито наименования се определят в Единния класификатор на 

длъжностите в администрацията. 

(3) Разпределението по длъжностни нива на длъжностите на служителите от 

администрацията на Столична община в Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията е в зависимост от сложността на изпълняваните функции и 

отговорностите на длъжността и в зависимост от органа, който те подпомагат при 

осъществяване на неговите правомощия. 

(4) Длъжностите на служителите от администрацията на Столична община, 

назначавани от кмета на Столична община се разпределят в длъжностните нива, 

съответстващи на длъжностните нива на длъжностите в министерство. 

(5) Длъжностите на служителите от администрацията на Столична община, 

назначавани от кмета на район на Столична община се разпределят в длъжностните 

нива, съответстващи на длъжностните нива на длъжностите в община с население 

над 50 хил. души. 

 

Глава четвърта 

Взаимодействие между държавата и Столична община за изпълнение на 

столични функции 
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Принципи на взаимодействие 

Чл. 25. Държавните органи взаимодействат с органите на управление на 

Столична община на основата на следните принципи:  

1. координация при планиране и изпълнение на политики и дейности;  

2. сътрудничество при провеждане на съвместни инициативи;  

3. споделяне на финансовите отговорности;  

4. компенсиране от държавата на разходите за изпълнение на столични 

функции. 

 

Задължения на органите на управление на Столична община 

Чл. 26. За осигуряване изпълнението от град София на функции на столица на 

Република България, органите на управление на Столична община: 

1. съдействат за осигуряването на нормални условия за функциониране на 

централните органи на държавна власт и на дипломатическите и консулските 

представителства и представителствата на международните организации в 

Република България, включително като: 

а) могат да прехвърлят безвъзмездно в собственост имоти - частна общинска 

собственост в полза на държавата, необходими за задоволяване на нуждите на 

Народното събрание, администрацията на президента на Република България, 

Министерски съвет, министерствата и други държавни органи и организации на 

бюджетна издръжка; 

б) могат да учредяват без търг или конкурс възмездно или безвъзмездно 

право на ползване или право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, 

необходими за задоволяване на нуждите на Народното събрание, администрацията 

на президента на Република България, Министерски съвет, министерствата и други 

държавни органи и организации на бюджетна издръжка; 

в) могат да продават или отдават под наем без търг или конкурс имоти или 

части от тях – частна общинска собственост, необходими за задоволяване на 

нуждите на дипломатически и консулски представителства на чужди държави и 

представителства на международни организации в Република България.  
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2. обезпечават необходимите условия за организирането и провеждането на 

общодържавни и международни прояви; 

3. участват в издръжката и разходите, свързани с развитието на столицата. 

 

 

 

Задължения на държавните органи  

Чл. 27. Държавните органи подпомагат органите на управление на Столична 

община за изпълнението на столични функции, като: 

1. прехвърлят безвъзмездно в собственост имоти - частна държавна 

собственост; 

2. предоставят за управление на Столична община имоти – публична 

държавна собственост за изпълнение на столични функции; 

3. организират изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на 

обекти и имоти - държавна собственост, за изпълнение на столични функции; 

4. участват във финансиране на дейностите за изграждането, 

реконструкцията, ремонтът и поддържането на обекти и имоти - общинска 

собственост, във връзка с изпълнението на столични функции;  

5. компенсират разходите и пропуснатите ползи на Столична община във 

връзка с осъществявянето от град София на функции на столица. 

 

Финансиране на обекти и имоти - общинска собственост 

Чл. 28. (1) Министерският съвет на Република България по предложение на 

Столичен общински съвет приема списък с общински пътища или участъци от тях, 

части от уличната мрежа и други мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура – общинска собственост, както и обекти и имоти – общинска 

собственост за изпълнение столични функции.  

(2) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на обектите, 

включени в списъка по ал. 1 се извършва от Столична община, като държавата 

осигурява със Закона за държавния бюджет за съответната година половината от 

средствата за финансиране на дейностите.  
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(3) Списъкът по ал. 1 може да се актуализира по предложение на Столичния 

общински съвет. 

 

 

 

 

Компенсиране на разходи и пропуснати ползи  

Чл. 29. (1) Ежегодно в Закона за държавния бюджет се предвиждат средства 

за компенсиране на разходи и пропуснати ползи на Столична община, във връзка с 

изпълнението от град София на функции на столица. 

(2) Компенсират се разходите и пропуснатите ползи на Столична община: 

1. от нереализирани местни приходи поради освобождаването на: 

а) държавата от данък върху недвижимите имоти – публична държавна 

собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице 

не е освободено от данък;  

б) сградите – собственост на чужди държави, в които се помещават 

дипломатически и консулски представителства;  

в) сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения 

кръст, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;  

г) сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и 

научна дейност;  

д) молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания;  

е) сградите – културни ценности, които не се използват със стопанска цел;  

ж) музеите, галериите, библиотеките;  

з) имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на 

обществения транспорт;  

2. за осигуряване на обществения ред, сигурността и чистотата на 

територията на Столична община при организирането и провеждането на събрания, 

митинги и манифестации и други масови прояви от национален характер; 
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3. за осигуряване на съдействие при организирането и провеждането на 

официални посещения и срещи и за провеждането на официални церемонии на 

територията на Столична община; 

4. за осигуряване на безопасност и мерки за защита на дипломатически и 

консулски представителства на чужди държави и представителства на 

международни организации в Република България; 

5. за издаването на абонаментни карти за пътуване по вътрешноградския 

транспорт на столицата на учениците и студентите редовно обучение, включително 

докторантите, в училищата на територията на Столична община и в колежите и 

висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, които 

нямат постоянен адрес на територията на Столична община.  

 

Бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на 

Столична община 

Чл. 30. При приемането на размера на бюджетните взаимоотношения между 

централния бюджет и бюджета на Столична община за съответната година се 

отчитат и разходите на Столична община във връзка с изпълнението от град София 

на функции на столица, като:  

1. при прилагането на механизма за определяне на субсидиите за общините от 

централния бюджет за съответната година, населението на Столична община се 

изчислява като броят на лицата с постоянен адрес на територията на Столична 

община по данни на НСИ се умножава по 1.3 - корекционен коефициент за 

изпълнение на столични функции; 

2. размерът на субсидията за Столична община от централния бюджет за 

съответната година се определя като към сбора от общата субсидия за делегираните 

от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за 

капиталови разходи се прибавя субсидия за изпълнение на столични функции.  

 

Размер на субсидията за изпълнение на столични функции 

Чл. 31. (1) Размерът на субсидията за изпълнение на столични функции от 

централния бюджет за Столична община, се изчислява като сума на всички разходи 
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за финансиране на дейностите по чл. 28 и чл. 29 от този закон, определени по 

стандарти.  

(2) Стандартите се определят съвместно от министъра на финансите и кмета 

на Столична община и се приемат от Министерския съвет. 

 

Предоставяне на информация за изпълнение на столични функции 

Чл. 32. (1) Органите на управление на Столична община и държавните органи 

си предоставят данни и информация, необходими за изпълнението на столични 

функции.  

(2) Предоставянето на данни и информация за изпълнение на столични 

функции е безплатно и се извършва по начин, обхват и структура, определени в 

писмено споразумение между кмета на Столична община и съответния орган на 

държавна власт, при спазване на нормативните изисквания за защита на личните 

данни.  

 

Съгласуване на проекти на нормативни актове и проекти на програмни и 

стратегически документи 

Чл. 33. (1) Държавните органи съгласуват с органите на управление на 

Столична община, изработените от тях проекти на нормативни актове преди 

тяхното внасяне за издаване или приемане, ако органите на управление на Столична 

община са задължени да ги прилагат или предметът на регулиране на предлаганите 

актове е свързан с техните правомощия.  

(2) С органите на управление на Столична община се съгласуват и проектите 

на програмни и стратегически документи, изработени от държавните органи, ако те 

са свързани с развитието на столицата или имат отношение към изпълнението на 

столични функции.  

(3) Органите на управление на Столична община съгласуват с държавните 

органи проекти на нормативни актове и проекти на програмни и стратегически 

документи, които предвиждат отговорности и/или създават задължения за тях.  

 

Съвет за подпомагане изпълнението на столични функции 
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Чл. 34. (1) Министерският съвет може да създаде Съвет за подпомагане 

изпълнението на столични функции.  

(2) Съветът е орган за съгласуване на политиката и координиране на 

дейностите между държавните органи и органите на управление на Столична 

община по изпълнение на столични функции.  

(3) Съветът се състои от равен брой членове - представители на Столична 

община, определени от Столичен общински съвет по предложение на кмета на 

Столична община и представители на държавните органи, определени от 

Министерски съвет. 

(4) Председател на  съвета е представител на държавата, определен от 

министър-председателя.  

(5) В акта за създаване на Съвета за подпомагане изпълнението на столични 

функии се определя неговият ръководител и състав, редът за осъществяване на 

дейноста му, неговите функции и задачи.  

 

Глава пета 

Символи и отличия на Столична община 

 

Герб 

Чл. 35. (1) Гербът на град София има формата на щит, разделен по осите на 

четири полета. В горните две полета стилизирано са изобразени: образът на Улпия 

Сердика и църквата “Св. София”, свързани с името на града. В долните две полета са 

изобразени: планината Витоша – символ на връзката на града с природата и  

статуята на Аполон Медикус, олицетворяваща лечебните минерални извори в и 

около град София. В средата на общия щит, върху малък щит е изобразен изправен 

лъв, който символизира приемствеността със старата столица на България – Велико 

Търново. Над щита е поставена зидова корона, символизираща градските гербове. 

Дъгообразно под щита, върху лента с две маслинови клонки, е изписан девизът на 

София - ”Расте, но не старее”.  

(2) Столичният общински съвет може да одобрява символи на районите на 

Столична община.  



 19 

  

Печат 

Чл. 36. На печата на Столична община е изобразен гербът на София. 

 

 

Знаме 

Чл. 37. Знамето на Столична община е с небесно син цвят. В средата на 

знамето е разположено цветното изображение на герба на град София.  

 

Празничен ден 

Чл. 38. (1) Денят на град София се отбелязва ежегодно на 17 септември, на 

църковния празник на Св. Мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.  

(2) Столичният общински съвет може да обяви денят за неприсъствен на 

територията на Столична община, по предложение на кмета на Столична община, 

след съгласуване с областния управител.  

(3) Столичният общински съвет може да обяви определен ден за празничен и 

неприсъствен на територията на район, кметство или населено място, по 

предложение на кмета на Столична община, след съгласуване с областния 

управител.  

 

Отличия на Столична община 

Чл. 39. (1) За принос и заслуги за развитието на Столична община, Столичен 

общински съвет приема решения за:  

1. Присъждане на званието “почетен гражданин на София”; 

2. Присъждане на почетен знак на Столична община; 

3. Връчване на значката на София; 

(2) Кметът на Столична община издава заповед за удостояването с “Грамота 

за заслуги към Столична община”.  

Чл. 40. Столичният общински съвет приема наредба, с която регламентира 

съдържанието, условията и реда за използване на символите на Столична община и 
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за условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията на 

Столична община.  

 

Златна почетна книга на Столична община 

Чл. 41. (1) В Столична община се съхранява Златна почетна книга на 

Столична община и други почетни книги.  

(2) В Златната почетна книга се вписват изявени личности от страната и 

чужбина, с принос за развитието на столицата, които получават правото да изразят в 

Златната почетна книга на Столична община отношението си към град София.  

(3) В програмите на официалните посещения на държавни глави, министър-

председатели, министри на външните работи в Република България, както и при 

посещенията у нас на чуждестранни делегации на ниво министър или друг висш 

държавен орган, може да се включи вписване в Златната почетна книга на Столична 

община и прием от кмета на Столична община и председателя на Столичния 

общински съвет. 

(4) Програмите на официалните посещения могат да включват и посещения 

на културни забележителности в столицата.  

(5) Вписването в Златната почетна книга на Столична община, приема от 

кмета на Столична община и председателя на Столичен общински съвет и 

посещенията на културни забележителности в столицата, се извършват по ред, 

определен в наредбата по чл. 13, ал. 1, т. 14 от този закон.  

 

Допълнителни разпоредби 

 

§.1. По смисъла на закона: 

1. „Столични функции” са функции с надобщинско значение, свързани с 

планиране, организиране и изпълнение на дейности от органите на управление на 

Столична община и централните и териториалните органи на държавна власт, с цел 

осигуряване на нормални условия за: 
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а) функциониране на централните органи на държавната власт и на 

дипломатическите и консулските представителства и представителствата на 

международните организации в Република България;  

б) организирането и провеждането на общодържавни и международни 

прояви, протоколни и официални мероприятия; 

в) развитие на гр. София като транспортен център; духовен, културен, 

образователен и научен център на българите от страната и чужбина;  

г) осъществяване на дейност или ползване на услуги на територията на 

Столична общината от местната общност.  

2. “Корекционен коефициент за изпълнение на столични функции” е 

коефициент, който коригира несъответствието между числеността на населението 

на Столична община и числеността на местната общност на Столична община, 

произтичащо от изпълнението от град София на функции на столица.  

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет 

привежда Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с 

Постановление на Министерския съвет № 47 от 01.03.2004 г. (обн. ДВ. бр.18 от 

2004г.) в съответствие с този закон. 

§ 3. Заварените служители от общинската администрация на Столична 

община, които не отговарят на изискванията за ранг или професионален опит, 

продължават да изпълняват възложените им функции до придобиване на 

необходимия ранг или професионален опит, но не повече от две години от 

влизането в сила на закона. 

§ 4. В Закона за българските лични документи (обн. ДВ. бр. 93 от 1998г., изм., 

бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр.108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., 

бр.29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004г., бр. 43, 71, 86, 88, 105 от 2005 г., бр.30, 

82, 105 от 2006 г., бр.29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 

102 от 2009 г., бр.26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23 и 32 от 2011 г.) в чл. 38, ал. 1, т. 1, буква 
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„в” след думите „областните управители” се поставя запетая и се добавя „кмета на 

Столична община, председателя на Столичния общински съвет;”. 

§ 5. В Закона за администрацията (обн. ДВ. бр.130 от 1998г., изм., бр.8 и 67 от 

1999 г., бр. 64 и 81 от 2000г., бр. 99 и 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005г., 

бр. 24, 30, 69, 102 от 2006 г., бр. 46, 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 

2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г. ) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 27 се създава ал. 5: 

(5) Кметът на Столична община създава на свое пряко подчинение 

политически кабинет. Политическият кабинет на кмета на Столична община е 

организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-

аналитични функции, която подпомага кмета на Столична община при изпълнение 

на програмата му за управление, както и за представянето на провежданата 

политика пред обществото.” 

2. В чл. 28: 

а) в ал. 2 се създава изречение пето:  

„В политическия кабинет на кмета на Столична община се включват 

заместник-кметовете, началникът на кабинета и ръководителят на звеното за 

връзки с обществеността.” 

б) в ал. 5 след думите „по чл. 27, ал. 1” се добавя ”и 5.”  

§ 6. В Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 

41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 

28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 

2006 г., бр.41 и 61 от 2007 г., бр.33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 6, 17, 19, 

80, 92, 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54, 87 от 2010г., изм. ДВ. бр. 19 и 35 от 2011 г. ) в чл. 

127, ал. 8 се отменя. 

 


