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X
РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-10959/02.08.2021 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Панчарево“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА21-ВК08-10959/02.08.2021 г. от кмета на район
„Панчарево“ – г-н Николай Гюров, относно именуване на безименна част от улица на
територията на района с името „Димовска бара“.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.
От приложенията към доклада, е видно, че кумулативно посочени изисквания в
Наредбата са изпълнени, с оглед на което считам, че предложението е законосъобразно.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО.

Относно целесъобразността на същото следва да се има предвид, че писмените
предложения до Столичния общински съвет, касаещи преименуване на общински обекти
(улици) са свързани с подмяна на лични и други документи, с оглед на което предложенията
трябва да изразяват съгласието на заинтересованите лица.

С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувал чрез АИССО: Биляна Генова – Директор на дирекция „Култура”
Изготвил чрез АИССО: Биляна Балева – ст. юрисконсулт, Дирекция „Култура“
дата: 07.10.2021 г.

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

Изх. № РПН20-ТД26-500/

/......................2021 г.
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ИЗХ. РЕГ. №

ДО
СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Д О К Л А Д
от

Николай Гюров – Кмет на Район „Панчарево”

Относно: Именуване на безименна улица в с. Лозен, - район „Панчарево“ –
Столична община.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С цел подобряване обслужването на населението, предлагам за именуване на
безименна улица в с. Лозен, на територията на район „Панчарево“, Столична община
както следва:
- Безименна улица с идентификатор 44063.6216.351 по КККР на село Лозен, да
бъде именувана с името „ДИМОВСКА БАРА“.
Прилагам писмо на ГИС София със становище относно предложеното име за
безименната улица и предложение на кмета на с. Лозен.
Приложение : Съгласно текста.
КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”:
/Николай Гюров/
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ЗАМЕСТНИ-КМЕТ НА СО-РАЙОН ПАНЧАРЕВО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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 _________ 20___ година
За именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на район
„Панчарево“, Столична община както следва:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
Именува безименна улица на територията на с. Лозен, район „Панчарево“,
Столична община както следва:
- Безименна улица с идентификатор 44063.6216.351 по КККР на с. Лозен, да
бъде именувана с името „ДИМОВСКА БАРА“.
Настоящoто решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на ....................., Протокол № ..........., точка ....................., от
дневния ред, по доклад №........................................ и е подпечатано с официалния печат
на Столичния общински съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/
Съгласувал:

X
Главен юрисконсулт

