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РЕГ. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-1372/27.01.2021 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Триадица“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА21-ВК08-1372/27.01.2021 г. от кмета на район
„Триадица“ – г-н Димитър Божилов, относно именуване на улица на територията на района
с името „Лило Николов“ 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,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувал чрез АИССО: Биляна Генова – Директор на дирекция „Култура” 08.03.2021 г.
Изготвил чрез АИССО: Биляна Балева – ст. юрисконсулт, Дирекция „Култура“
дата: 08.03.2021 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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ДОКЛАД
ОТ
ДИМИТЪР БОЖИЛОВ – КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”

ОТНОСНО: Именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Във връзка с издаване на нови административни адреси на съществуващи и новопосторени
жилищи сгради, находящи се на безименна улица в м. „Кръстова вада“ на СО Район
„Триадица“, е необходимо същата да бъде именувана.
Съгласно извършена проверка от „Географска информационна система-София“ ЕООД към
26.01.2021 г. с №08-00-74/26.01.2021 в поддържаната от дружеството информационна система
СОФКАР гореописаната улица се намира между кв. 48 и кв. 50 от ОТ569 през ОТ570, ОТ571,
ОТ572, ОТ573 до ОТ297 по плана на м. „Кръстова вада” и е безименна.
За име на горепосочената безименна улица СО Район „Триадица“ предлага името на
българския учител и революционер Лило Николов, което хармонира с имената на други улици
в м. „Кръстова вада“, наименовани на български общественици, революционери, писатели и
културни дейци.
Съгласно проверката на „Географска информационна система-София“ ЕООД към 26.01.2021
г. на територията на Столична община не съществува улица с име „Лило Николов“.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc и .pdf. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Лило Николов е бългрски учител-възрожденец и революционер. Той е роден през 1836
година в село Дъбене. Учил се е в Карлово при известни учители. Като учител се е проявявал с
упоритост, твърдост и справедливост.
Основното и прогимназиалното си образование е получил в Карлово. След като навършва
21-годишна възраст (по данни на сина му Никола) Лило Николов открива първото ново
българско училище в специално построена стая до общината, намираща се в северната част на
църковния двор. Това станало през зимата на 1858 година, когато се събират първите жадни за
знания деца в двора на църквата, част от които преди били в килийното училище при кацаряучител.
Бащата на Даскал Лило Николов е бил приятел на хаджи Васил – вуйчото на Левски. Те са
ходили заедно в Света Гора. Оттук идва познанството на Лило с Левски. Даскал Лило е
учителствувал дълго време след 1863 година в Дъбене, когато Левски е учителствувал във
Войнягово (1864 – 1866). Двамата са били много близки другари. При дъбенските учители
Левски е намирал често място за убежище и отмора. След Освобождението на България през
1878 година при кметуването на Вълко Хр. Текенов под ръководството на Лило Николов, в
селото се построява първото четиристайно училище в западния край на църковния двор, което
съществува до построяването на новото училище през 1932 г.
Веднага след Освобождението учениците бързо нарастват. В освободена България Лило
учителствува малко време. Преминава на работа като кмет и касиер на банката БЗКБ в гр.
Карлово. След завършване на първия випуск на педагогическото училище в гр. Казанлък
постъпва на работа като учител синът на Лило – Никола Лилов, който учителствува в селото от
1886 г. до 1925 г.
Лило Николов и Минчо Х. Недев са носители на прогресивни революционни идеи през
османско владичество. Под тяхното пряко ръководство в селото през 1869 г. се основава
революционен комитет, в който членуват много будни младежи. Революционният комитет
развива оживена революционна и просветна дейност. Не случайно от Дъбене в Опълчението
през 1877/78 г. участват 20 души, които се бият храбро за освобождението на народа. След
основаването на комитета при първото минаване на Левски в Стремската долина, къщата на
Даскал Лило става център на революционния живот в селото. Левски е отсядал много пъти в
тази къща и не само. Той е бил добре дошъл в село Дъбене. Поради това Лило е бил заподозрян
от турската власт, предупреждаван и заплашван многократно. След освобождението, той
работи активно за издигането на селото си.
Убит от развилнялата се народнящина в селото през 1894 година. Главата му е зверски
насечена и тъпкана пред очите на дъбенци на някакъв голям празник. По характер е бил много
строг, но справедлив. Неговата личност е спомената в почти всички биографии на Левски –
Стоян Заимов, Захари Стоянов, Димитър Страшимиров, Иван Унагиев.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc и .pdf. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС.
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С УВАЖЕНИЕ:
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КМЕТ НА СО-РАЙОН "ТРИАДИЦА"

Съгласувал чрез АИССО: Бистра Тънкашка, секретар на СО Район „Триадица“
Изготвил чрез АИССО: София Вачева, юрисконсулт в отдел „ПНОЧР“

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

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. „Кръстова вада“

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. „Кръстова вада“ между кв. 48 и кв. 50 от
ОТ569 през ОТ570, ОТ571, ОТ572, ОТ573 до ОТ297, представляващ безименна улица, с
името „Лило Николов“.

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 ...
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ЮРИСКОНСУЛТ В РАЙОН "ТРИАДИЦА"

