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ДО
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от Петко Горанов - Кмет на Столична община – район „Студентски“
Относно: Именуване на улица, находяща се в гр. София, район „ Студентски“,
м. „ Малинова долина“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
В администрацията на район „Студентски” е постъпило заявление вх. № РСТ21ТД26-577/26.04.2021г. от „Комфорт Резиденс- Симеоновско“ ООД, за стар номер УПИ I2742, 2743, кв. 21, м. „Малинова долина”, гр. София, за именуване на улицата, на която се
намира жилищна сграда- многофамилна, състояща се от „ секция 1“, „секция 2“, „секция 3“
и административна, делова сграда „секция 4“ с идентификатори съответно
68134.1608.2742.1, 68134.1608.2742.2, 68134.1608.2742.3 и 68134.1608.2742.4.
Правната възможност е предоставена в чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на
паметници и художествени елементи на територията на Столична община
(НИПООППППХЕТСО). Съгласно горецитираните разпоредби, Столичният общински
съвет е орган, в чиито правомощия е вземането на решение за именуването на безименната
улица с обхват от О. Т 229 О. Т 230 О. Т. 231 до О. Т. 232 по действащия застроителен и
регулационен план на м. „Малинова долина“.
В квартала настоящите улици носят имена на дипломати, политици и
революционери и в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 5 и т. 6 от
НИПООППППХЕТСО намирам, че е приемливо и обществено оправдано, нейното
наименование да бъде „Йордан Стратиев“.
Йордан Стратиев (1898 – 1974) е роден на 21 март 1898 година в Станимака.
Получава гимназиално образование в София. През 1921 година завършва Софийския
университет със специалност „Право“.

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови прилижения.

Работи в Министерството на външните работи. На дипломатическа служба е в
Румъния, Югославия, Австрия, Белгия и Чехословакия.
През 1927 година публикува стихосбирката „Велики Петък“. Автор е на детските книги
„Доктор Петър“, „Поема за деца“ (1956) и „Жабешка история“, „Приказка в стихове“ (1960).
Негови стихове са публикувани в „Българан“, „Българска мисъл“, „Златорог“,
„Литературен глас“, „Стършел“ и други. Използва псевдонима „Даню“ за публикуваните си
стихове в „Българан“.
Работи също като преводач от руски и румънски език. Негово дело е преводът на
драмата „Орлето“ от Едмон Ростан. Превежда също Ендре Ади, Райнер Мария Рилке,
Миклош Зрини, Балинт Балаши, Михай Еминеску, Даниел Бержени, Михай Вьорошмарти
и други.
В резултат на промяната на държавната власт в България след Деветосептемврийския
преврат, Стратиев е репресиран и изпратен в концлагера „Белене“.
В тази връзка, предложеното име на улица е в унисон с цялостния архитектурен,
културен и академичен облик на заобикалящата я среда и кореспондира с наименованията
на улици, утвърдили се като маркиращи топоними в района. Името е съгласувано с
„Географска информационна система — София“ ЕООД, което със становище изх. № 08-0001050-(3)/30.06.2021 г. потвърждава, че на територията на Столична община не съществува
улица с наименование „Йордан Стратиев”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 от НИПООППППХЕТСО
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НИПООППППХЕТСО,
предлагам проект за решение.
Приложено в интегриран файл към настоящето писмо, изпращам Ви, както следва:
- Проект на решение на СОС — 1 бр.
- Становище изх. № 08-00-1050/3//07.05.2021г от „ГИС- София“ ЕООД - 1 бр.
- Заявление с приложения наш вх. № РСТ21-ТД26-577/26.04.2021 г. от „Комфорт
Резиденс- Симеоновско“ ООД— 1 бр.
- Скица за местоположението на улицата с ограничителни осеви точки - 1 бр.
Приложения:

Проект на решение
СОС.docx
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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 _________ 2021 година

ЗА: За именуване на безименна улица в СО - Район „Студентски”, м„ Малинова долина“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване
на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени
елементи 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:
Именува безименната улица на територията на СО - Район „Студентски” по плана на м.
”Малинова долина ” от осова точка от О. Т 229 О. Т 230 О. Т. 231 до О. Т. 232, с името
„Йордан Стратиев”
Настоящото 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.

Председател
на
общински съвет:

Столичния
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Елен Герджиков
Председател на СОС

