СТОЛИЧНА ОБЩИНА
29.6.2022 г.
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СОА21-ВК08-14261-[7]/2...

РЕГ. №
Signed by: Nikolinka

Shishkova

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-14261/01.10.2021 и нов проект на решение с рег. №
СОА21-ВК08-14261-[6]/24.06.2022 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Младост“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА21-ВК08-14261/01.10.2021 и нов проект на
решение с рег. № СОА21-ВК08-14261-[6]/24.06.2022 г. от кмета на район „Младост“ – арх.
Стефан Стефанов, относно именуване на улица, намираща се в кв. „Полигона“, район
„Младост“, м. „Къро“ по осови точки: от ул. „Ген. Йордан Венедиков“ о.т. 300 – о.т. 301 о.т. 302 – о.т. 303 – о.т. 304 – о.т. 304а до о.т. 311 на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ с името
„Спас Капелков“ 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 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 осови точки на улицата, за която се иска именуване;
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС.

4. Становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с
предложеното име.
От приложенията към доклада с рег. № СОА21-ВК08-14261/01.10.2021 и добавените
документи, вкл. нов проект на решение, входирани в Столична община с рег. № СОА21ВК08-14261-[6]/24.06.2022 г., е видно, че кумулативно посочени изисквания в Наредбата са
изпълнени, с оглед на което считам, че предложението е законосъобразно.
Относно неговата целесъобразност следва да се има предвид, че писмените
предложения до Столичния общински съвет, касаещи именуване 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,
29.6.2022 г.

X

МИРОСЛАВ БОРШОШ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Miroslav Laslo Borshosh

Съгласувал чрез АИССО: Биляна Генова – Директор на дирекция „Култура”
Изготвил чрез АИССО: Биляна Балева – ст. юрисконсулт, Дирекция „Култура“
дата: 28.06.2022 г
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“

Възстановим подпис
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Към РМЛ21-ТД26-1130-[1...

рег.№
Подписано от: ANELIA

KEHAYOVA

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към № СОА21-ВК08-14261 от 01.10.2021 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица в ж.к. район „Младост”, кв. Полигона.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с номер СОА21-ВК08-14261 от 01.10.2021 г. за именуване на
улица, намираща се в кв. „Полигона“, район „Младост”, Ви уведомявам, че заявявам промяна
в предложеното име. В писмо с рег.№ СОА21-ВК08-14261-[3] от 28.04.2022 г. Председателя
на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие ни информира за изразено от наследниците несъгласие улицата да бъде именувана на името на
Акад. Благовест Сендов.
Предлагам да отпадне предложението улицата да се именува „Акад. Благовест Сендов“ и да се приеме името „Спас Капелков“. Спас Капелков е български преводач, писател и
юрист. Роден е на 25 май 1901 г. Завършва право в Софийския университет, след което специализира право в Сорбоната и езикознание в Институт дьо Пантеон – Париж. Занимава се
активно с преводаческа и литературна дейност. До смъртта си през 2002 година живее няколко десетилетия в „Младост“, близо до местоположението на улицата, която предлагам да
бъде именувана.
Прилагам нов проект за Решение на Столичен общински съвет , Становище от ГИС
София с рег.№ 08-00-1628-[3]/09.06.2022 г. и кратка биографична справка на Спас Капелков.
Възстановим подпис
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Любомир Миладинов

За кмет Заповед № РМЛ22-РД09-360/22.06.2...
Подписано от: LYUBOMIR VASILEV MILADINOV

КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ
НЕ/ВК
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: intu п sofiacouncil.b^, http: //www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ№.................
на Столичния общински съвет

от................... 2022 година

За именуване на неименувана улица, находяща се в район „Младост” кв.
„Полигона“, с името „Спас Капелков“.
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 неименувана улица, находяща се в район „Младост”, кв.
„Полигона“, м. Къро с името „Спас Капелков“ по осеви точки: от ул. „Ген.
Йордан Венедиков“ о.т. 300 - о.т. 301 - о.т. 302 - о.т. 303 - о.т. 304 - о.т. 304а до
о.т. 311 на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ по План за регулация на м. Къро, кв.
„Полигона”.

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:

Г еорги Г еоргиев

Съгласувал:
Н-к отдел „ПОЧР“

/Л. Г елков/

Арх. Ст. Стефанов
София 1000, ул. Сердика 5
EI/1K: 000Б5Б403

тел: 02 930-79-21
факс: 02 9В0-5В-52

ГИС София

disheva@gis-sofia.bg

Изх. № 08-00-1628-[3]/09.06.2022г.

ДО
Г-ЖА СНЕЖАНА ВЪЛКАДИНОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА РАЙОН МЛАДОСТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
гр. София, ул. Свето Преображение № 1, ПК 1712
на Ваш № Към РМЛ21-ТД26-1130-[7]/25.05.2022г.

СО Район МЛйДОСТ
No 'SbM РМЛ21-ТД2Б-1130-13 1
23.86.2821 / 09.862022
КОД KSQ211<I1A53

Относно: Становище за именуване на улица

И111111И11
90)18498288

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪЛКАДИНОВА,
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в "Географска информационна

система - София" ЕООД с вх. № 08-00-1628-[2]/25.05.2022г., с искане за
становище относно именуване на безименна улица

в район

Младост -

Столична община с наименованието "Спас Капелков", Ви уведомяваме, че
след извършена проверка в поддържаната от дружеството информационна

система СОФКАР, се установи, че описаната от Вас улица с обхват от
съществуваща ул. Ген. Йордан Венедиков до съществуваща ул. Проф. Петър

Мутафчиев в кв. Полигона, е безименна.
Към днешна дата на територията на Столична община не съществува
улица и/или площад с наименование "Спас Капелков".

X ВЕСЕЛКА ДИШЕВА
УПРАВИТЕЛ НА ГИС-СОФИЯ ЕООД
Digitally Signed by:Veselka

ЦИ/ББ
Версия 5/01.02.2022 Г.

Документ, подписан с КЕП. Изпраща се на адресата чрез СЕОС

Dlsheva

Спас Капелков
Спас Капелков е български преводач, писател и юрист. Роден е на 25 май 1901 година.
Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски", след което специализира в Сорбоната и
езикознание в Институт дьо Пантеон-Париж. Около 20 години работи в съдебната система,
предимно в София.
Член на Съюза на преводачите в България от 1977 година. Превежда от френски и руски
език„Луи Пастьор" от Рене Валери-Радо, „Дантон" отЛуи Барту, „Онеправданите" от
Йолана Фьолдеш, „Адът" от Анри Барбюс, „Животът на една река" от Емил Лудвиг, „Теория
на предумисъла", правно издание на Сорбоната, „Вечната Амбър" на Катлийн Уинзор,
„Сестри" на Алексей Толстой и съекипно „Пушкин" на Юрий Тинянов. За преводаческата си
дейност е награждаван с ордени.
Спас Капелков е автор на художествена и правна литература: сборникът разкази „Ловец на
див мед", монографиите „Едно престъпление", „Двете лица на Темида", сборниците
„Стихове", „Олимпиада". Публикува стихове и есета в списание „Нов път", „Селска мисъл",
„Земя и труд", „Вестник на жената", „Философски преглед".
До смъртта си през 2002 година живее няколко десетилетия в „Младост", близо до
местоположението на улицата, която се предлага да бъде кръстена на него.
През настоящата година се навършват 20 години от кончината на Спас Капелков.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“

Възстановим подпис
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Към РМЛ21-ТД26-1130-[3]...

АНЕЛИЯ КЕХАЙОВА
Подписано от: ANELIA

KEHAYOVA

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДОКЛАД
от Арх. Стефан Стефанов
Кмет на СО – район “Младост”
ОТНОСНО: Именуване на нова неименувана улица, находяща се в район „Младост”,
кв. „Полигона“ с името „Силициева долина.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
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
„Силициева долина”. 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 неименувана улица, находяща се в район „Младост”, кв. „Полигона“, м. Къро с името „Силициева долина“ по осеви точки: от ул. „Ген. Йордан Венедиков“ о.т. 300 – о.т. 301 о.т. 302 – о.т. 303 – о.т. 304 – о.т. 304а до о.т. 311 на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ по План
за регулация на м. Къро, кв. „Полигона”. Предложението се основава на мотивирано писмопредложение с рег.№ РМЛ21-ТД26-1130/23.06.2021 г. на г-н Златин Чавдаров – Управител
на „Сердика Билд“ ООД. Предложеното име е в унисон с приоритетното технологично развитие на района, в който се намира улицата.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проекто-решение.
2. Копие от писмо с рег.№ РМЛ21-ТД26-1130/23.06.2021 г. на г-н Златин Чавдаров –
Управител на „Сердика Билд“ ООД и справка за наименованието от Уикипедия.
3. Копие – цифрова извадка от План за регулация на м. Къро, кв. „Полигона”.
4. Копие от становище на „Географска информационна система – София” ЕООД с №
08-00-1628/1/14.07.2021 г.
Възстановим подпис

КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

X

Стефан Стефанов

арх. Стеф ан Стеф анов
Подписано от: STEFAN KIRILOV STEFANOV

1

АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ

НЕ/ГТ/АМ/ВК
София 1712, ул.”Свето Преображение” №1; тел. 02/ 90 67 601; факс: 02/ 8772038, e-mail office@mladost.bg
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