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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 5

на Столичния общински съвет
от 22.01.2015 година
За именуване на пространството между ул. „Московска” (о.т.112ао.т.106а), бул. „Васил Левски” в частта площад „Паметник Васил Левски”
и сградата на „Музеен комплекс” - квартал 500, местност „Център - Зона
А” по плана на град София като площад „Гина Кунчева”.
Счита инициативата на Общобългарски комитет „Васил Левски” да
се именува „краят на улица „Московска”, в отсечката между ул. „11
август” и бул. „Васил Левски”, който завършва точно пред паметника на
Апостола” като „площад Гина Кунчева” за обществено оправдана. В
Столицата на майката на Апостола името носи само една малка уличка в
Район „Витоша”, което не отговаря на историческата й значимост.
Инициативата е подкрепена от граждани и общественици.
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.2, ал.1, т.1, чл.4, ал.1 от Наредбата за
именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците на
другите възпоменателни знаци на територията на Столична община

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Именува пространството между ул. „Московска” (о.т.112а-о.т.
106а), бул. „Васил Левски” в частта площад „Паметник Васил Левски” и
сградата на „Музеен комплекс” - квартал 500, местност „Център - Зона А”
по плана на град София, като площад „Гина Кунчева” с граници по
приложената скица, неразделна част от решението.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.01.2015 г., Протокол № 75, точка 25 от дневния

ред, по доклад № СО15-9300-15/16.01.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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