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РЕГ. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-1041-[1]/17.02.2021 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Триадица“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Във връзка с постъпил доклад с рег. № СОА21-ВК08-1041-[1]/17.02.2021 г. от кмета на
район „Триадица“ – г-н Димитър Божилов, относно именуване на улица на територията на
района с името „Никола Ковачевски“ и съобразно изискванията на чл.68, ал.3 от Правилника
на Столичен общински съвет за организацията и дейността на СОС, изразявам следното
становище:
Съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на СО (по-надолу, за краткост само Наредбата), докладите и проекторешенията за именуване на безименни улици, които се внасят за разглеждане в СОС,
задължително трябва да съдържат:
1. Сведения за обекта и причини които налагат именуването;
2. Мотиви за предлаганото наименование;
3. Ограничителни осеви точки на улицата, за която се иска именуване;
4. Становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с
предложеното име.

Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО.

От приложенията към доклада, е видно, че кумулативно посочени изисквания в
Наредбата са изпълнени, с оглед на което считам, че предложението е целе- и
законосъобразно.
С уважение,
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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувал чрез АИССО: Биляна Генова – Директор на дирекция „Култура” 05.03.2021 г.
Изготвил чрез АИССО: Биляна Балева – ст. юрисконсулт, Дирекция „Култура“
дата: 05.03.2021 г.

Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ТРИАДИЦА“
София; ул. „Алабин“ № 54
тел.: 02 8054 101, факс: 02 981 17 91, 02 8054 115

e-mail: triaditza@triaditza.org
www.triaditza.org
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ИЗХ. РЕГ. №:

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ
ДИМИТЪР БОЖИЛОВ – КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”
ОТНОСНО: Именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади
– Изток“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
В СО Район „Триадица“ е постъпило заявление от „Резиденшънъл Пропъртис“ ЕООД, ЕИК
203878539 с вх. № РТР20-ТД26-1286/27.05.2020 г. за издаване на нов административен адрес на
жилищна сграда с два входа в поземлен имот, представляващ УПИ IV-776, кв. 80, м.
„Манастирски ливади – Изток“. В писмено становище с № 08-00-2755/16.11.2020 „Географска
информационна система-София“ ЕООД е уведомила районната администрация, че
предвиденият достъп до сградата е откъм безименна улица, поради което същата трябва да бъде
именувана.
Съгласно извършена проверка от „Географска информационна система-София“ ЕООД към
19.01.2021 г. с №08-00-2755-3/19.01.2021 в поддържаната от дружеството информационна
система СОФКАР гореописаната улица се намира между кв. 80, кв. 83, кв. 79, кв. 77 и кв. 85 от
ОТ329 през ОТ329а, ОТ340, ОТ340а, ОТ341, ОТ342, ОТ343, ОТ105а, ОТ105, ОТ346, ОТ347,
ОТ348, ОТ348а до ОТ350 по плана на м. „Манастирски ливади – Изток” и е безименна.

Електронен документ подписан с ел.подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във формат
.doc и .pdf. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ТРИАДИЦА“
София; ул. „Алабин“ № 54
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За име на горепосочената безименна улица СО Район „Триадица“ предлага името на
българския провсветен деец Никола Ковачевски, което хармонира с имената на други улици в
м. „Манастирски ливади - Изток“, наименовани на български общественици, революционери,
писатели и културни дейци.
Съгласно проверката на „Географска информационна система-София“ ЕООД към 19.01.2021
г. на територията на Столична община не съществува улица с име „Никола Ковачевски“.
Никола Иванов Банев (Ванев), известен като Никола Ковачевски, е български учител, деец
на Българското възраждане в Източна Македония, основател на първото новобългарско
училище в Неврокопско. Роден е в 1832 година в неврокопското село Ковачевица, тогава в
Османската империя. Баща му Иван Банев е майстор строител и Никола обикаля с него
българските земи. Учи в българско училище в Батак при Симеон Андонов, а по-късно до 1853
година е учител в него. Връща се в Ковачевица и в родната си къща открива новобългарско
училище, в което преподава до 1864 година по взаимоучителния метод с помощта на
съселянина си Йордже Димитров. Същата година за кратко преподава в Пазарджик. Банев е
сред основните борци за независимост на българската църква и за българска просвета в
Неврокопско. Става член на Неврокопската българска община, която го праща на мисии в
столицата и в Солун. През 1865/1866 година участва в състава на депутация в Цариград с
искането за назначаване на български владика в Неврокоп. Мисията не постига целите си.
Участва в Народния събор в Гайтаниново в 1869 година, издигнал искане за учредяване на
българска Неврокопско-Мелнишка-Драмска-Серска епархия. Автор е на поучителни слова, с
които защитава новобългарската просвета. Подпомага Стефан Веркович в събирането на
местни български носии за Всеславянската етнографска изложба в Москва през 1867 година.
През 1871 година е един от основателите на обновената неврокопска казалийска община. В
1873 година учредява дюлгерско дружество в Ковачевица и е сред основателите на
Неврокопското учителско дружество „Просвещение“. Кореспондира със Стефан Захариев и
Йоаким Груев.
Освен с просветна, Ковачевски се занимава и с революционна дейност. В 1875 година е
задържан и затворен в Сяр и Пещера. След освобождението си се установява в Батак и участва
във военната подготовка на Априлското въстание. Арестуван е заедно със сина си Ангел
Даскалов и откаран в Пловдивския затвор. В 1877 година са амнистирани и се връщат в Батак,
където Ковачевски и синът му работят като учители. Никола Ковачевски умира в 1882 година, а
според друг източник в 1881 година. Родният дом на Никола Ковачевски, така наречената
Даскалова къща, е паметник на културата.
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Съгласувал чрез АИССО: Вероника Иванова, гл. експерт в отдел „ПНОЧР“
Изготвил чрез АИССО: София Вачева, юрисконсулт в отдел „ПНОЧР“
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
ЗА: Именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади –
Изток“

На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и на основание чл. 4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за именуване и
преименуване на общински обекти на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
Именува участък в СО Район „Триадица, м. „Манастирски ливади – Изток“ между

кв.80, кв.83, кв.79, кв.77 и кв.85 от ОТ329 през ОТ329а, ОТ340, ОТ340а, ОТ341, ОТ342,
ОТ343, ОТ105а, ОТ105, ОТ346, ОТ347, ОТ348, ОТ348а до ОТ350, представляващ
безименна улица, с името „Никола Ковачевски“.

1. Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2021 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по
доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ ...

X
ЮРИСКОНСУЛТ В СО-РАЙОН "ТРИАДИЦА"

