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ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ

ПРОФ. ИВО ПЕТРОВ, МАЛИНА ЕДРЕВА, Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ

(общински съветници)
Относно: именуване на поземлен имот за озеленяване с името градина „проф. д-р

Александър Чирков”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с предложение на Българския лекарски съюз с вх. № СОА20-НЦ621103/04.12.2020г.. подкрепено с писмо от ПК по Здравеопазване и социална политика с
вх. № СОА20-НЦ62-1103/3/27.01.2021г. за именуване на градско пространство на името
на проф. д-р Александър Чирков. предлагаме да бъде взето решение зелена площ градина, която се намира в близост до болница ..Света Екатерина” - представляваща.
УПИ 1 - за озеленяване, кв.379а. м. „Буката“ (м. ..Зони Г от Главен Градски Център"),
район „Триадица”, да носи името на проф. д-р -Александър Чирков.

Професор Чирков. специализирал и работил дълги години в Германия, се завръща
в България през 1984г. Извършва първата сърдечна трансплантация в България и на
Балканите през 1986г. Създател и дългогодишен изпълнителен директор на болницата
УМБАЛ ,,Св. Екатерина”, той прави и първата в нашата страна белодробна
трансплантация през 2003г.

Проф. Чирков е президент на Асоциацията на водещите лекари в България
(1993г.), почетен член на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България (2003г.), учредител на Асоциацията на Университетските Болници в Република България
(2003г.). учредител и член на Българската Асоциация по белодробна и сърдечно-съдова
хирургия (2003г.). председател и учредител на Националния Кардиологичен Клуб (20012005г.). има редица членства и в международни организации.
Проф. Александър Чирков е носител на редица научни и държавни отличия, сред
които и най-високото държавно отличие орден ..Стара планина". Депутат е в VII Велико
народно събрание.
Професор Чирков често казвал, че три са най-важните неща, което трябва да
пожелаеш на себе си и другите - здраве, радост и добри приятели.

С оглед на дадените от закона правомощия на Столичния общински съвет,
съгласно чл.21. ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация както и на основание чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за именуване и
преименуване на общински обекти, поставяне и премахване на паметници и
художествени елементи на територията на Столична община предлагаме проект за

решение.
След извършена проверка в поддържаната от дружеството ..ГИС - София" ЕООД
база данни за улици, адреси и други обекти на територията на Столична община, не
съществува обект носещ това име.

Приложения:
1. Проект на решение
2. Мотиви
3. Скица на обекта
4. Становище от „ГИС - София” ЕООД
5. Положително становище на г-н Димитър Божилов, кмет на район ..Триадица"
6. Предложение от Българския лекарски съюз с вх. № СОА20-НЦ62-1103/04.12.2020
7. Писмо от ПК по Здравеопазване и социална политика вх. № СОА20-НЦ62-1103/3/
27.01.2021 г.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №_______
на Столичния общински съвет
от______________ 2022 година

За: именуване на поземлен имот за озеленяване с името градина ,.проф. д-р Александър
Чирков“

На основание чл.21, ал.1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 2. ал. 1. т. 1, чл.4, ал.1 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване
на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Именува терен на територията на район „Триадица”, представляващ УГ1И I - за
озеленяване, кв.379а по плана м. „Буката“ (м. „Зони Г от Главен Градски Център“), от
действащ план за регулация, находят се между бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Витоша"
и ул. „Никола Славков“ до 22 СУ „Георги С. Раковски”, отразен в одобрените КККР като
ПИ 68134.1001.789 с името градина „проф. д-р Александър Чирков“.
2. Възлага на кмета на Столична община изработване на проект за благоустрояване
(социализация и облагородяване) на тази територия.
3. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на Столична община
за взетото решение, съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински
обекти, поставяне и премахване на паметници и художествени елементи на територията
на Столична община.
Настоящото решение е прието на________ заседание на Столичния общински
съвет, проведено на _________ 2022 г., Протокол №_________ , точка ________ от
дневния ред по доклад № __________ /____________ 2022___ г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
Общински съвет:

/Георги Георгиев/

