Столична община
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РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-1317-[5]/14.05.2021 г.
ОТНОСНО: Именуване на номерирана улица „182“, находяща се в район „Младост”, в.з.
„Американски колеж“ на името на проф. арх. Борислав Стоянов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА21-ВК08-1317-[5]/14.05.2021 г. от кмета на район
„Младост“ – арх. Стефан Стефанов, относно именуване на номерирана улица „182“,
находяща се в район „Младост”, в.з. „Американски колеж“ на името на проф. арх. Борислав
Стоянов 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 Столична община (по-надолу за краткост само Наредбата), докладите и проекторешенията за именуване/преименуване на 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“
07.10.2021 г.

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

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ДОКЛАД
от Арх. Стефан Стефанов
Кмет на СО – район “Младост”
ОТНОСНО: Именуване на номерирана улица, находяща се в район „Младост”, в.з.
„Амеркански колеж“ на името на Проф. Арх. Борислав Стоянов.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Във връзка с правомощията на Столичния общински съвет, регламентирани в чл. 21,
ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администраци, моля да бъде
разгледано и включено в предстоящо заседание предложение за именуване на улица с името
„Проф. Арх. Борислав Стоянов”. То се основа на чл. 2, ал. 1, т. 1, чл.4, ал. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 2
във връзка с т. 3 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне
и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община и
е съобразено с изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 6 от същата. Предложението, което правя е: да
се именува номерирана улица „182“, находяща се в район „Младост”, в.з. „Американски колеж“ на името на Проф. Арх. Борислав Стоянов по осеви точки: от бул. „Св. Климент Охридски“ о.т. 3 – о.т. 4 - о.т. 4а – о.т. 5а /с разклонение о.т. 5б - о.т. 5в/ – о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7 – о.т.
7а /с разклонение о.т. 7б - о.т. 7в/ – о.т. 8 – о.т. 9 – о.т. 9г /с разклонение о.т. 9а – о.т. 9б – о.т.
9в/ – о.т.10 – о.т. 11 – о.т. 11а – о.т. 12 – о.т. 13а – о.т. 13 – о.т. 14 – о.т. 15а – о.т. 15б по План
за регулация на в.з. „Американски колеж”, одобрен със Заповед № 5309 от 28.8.1958 г..
Предложението се основава на писмо с рег.№ СОА21-ВК08-1317/27.01.2021 г. на Доц. Д-р
Тодор Чобанов – Заместник Кмет на Столична община във връзка с предложение с рег.№
СОА20-КЦ01-49325/22.12.2020 г. на ръководството на Дружество на САБ в УАСГ. Борислав
Йорданов Стоянов е роден 1911 г.. Завършва архитектура в Дармщат, Германия. Кариерата
му на преподавател по архитектура и строителство започва от 1943. От 1952 до 1953 е заместник-декан, а 1966 до 1968 година – Декан на Архитектурния факултет на ВИСИ. От 1970 до
1972 г. е Заместник-Ректор. Занимава се с въпросите на сглобяемото строителство. Автор е
на трудове в областа на архитектурата и строителството. Носител е на престижни отличия и
награди.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проекто-решение.
2. Копие от писмо с рег.№ СОА21-ВК08-1317/27.01.2021 г. на Доц. Д-р Тодор Чобанов – Заместник Кмет на Столична община.
3. Копие от предложение с рег.№ СОА20-КЦ01-49325/22.12.2020 г. на ръководството
на Дружество на САБ в УАСГ
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4. Копие от Кратка биографична справка.
5. Копие – цифрова извадка от План за регулация на в.з.. „Американски колеж”.
6. Копие от становище на „Географска информационна система – София” ЕООД с №
08-00-394/1/05.03.2021 г.
7. Информация на магнитен носител.

КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ
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София 1712, ул.”Свето Преображение” №1; тел. 02/ 90 67 601; факс: 02/ 8772038, e-mail office@mladost.bg
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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.^x. Щ,-.. ...tHicil.bg, http: //www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ№................
на Столичния общински съвет
от................... 2021 година
За именуване на номерирана улица, находяща се в район „Младост” в.з.
„Американски колеж“, на името на Проф. Арх. Борислав Стоянов.
На основание чл. 2, ал. 1, т. 1, чл.4, ал. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 2 във връзка с т. 4 от
Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне и
премахване на паметници и художествени елементи на територията на
Столична община, и в изпълнение на правомощията, нормативно определени,
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Именува номерирана улица „182“ по осеви точки от бул. „Св. Климент
Охридски“ о.т. 3 — о.т. 4 - о.т. 4а - о.т. 5а /с разклонение о.т. 56 - о.т. 5в/ — о.т. 5 о.т. 6 - о.т. 7 - о.т. 7а /с разклонение о.т. 76 - о.т. 7в/ - о.т. 8 - о.т. 9 - о.т. 9г /с
разклонение о.т. 9а - о.т. 96 - о.т. 9в/ - о.т. 10 - о.т. 11 - о.т. 11а - о.т. 12 - о.т.
13а — о.т. 13 — о.т. 14 - о.т. 15а - о.т. 156 по План за ретулация на в.з.
„Американски колеж”, одобрен със План за регулация на в.з. „Американски
колеж”, одобрен със Заповед № 5309 от 28.8.1958 г.. на името на Проф. Арх.
Борислав Стоянов.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на............... година, Протокол № ..., точка ... от дневния ред, по
доклад №............. /.................. година и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия
по образование, култура, наука и културно многообразие на Столичния
общински съвет.

Председател на Столичния
Общински съвет:
Елен Герджиков

Съгласувал:
Гл. юрисконсулт
/Г. Тодорова/

