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РЕГ. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-1434-[2]/17.02.2021 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Триадица“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Във връзка с постъпил доклад с рег. № СОА21-ВК08-1434-[2]/17.02.2021 г. от кмета на
район „Триадица“ – г-н Димитър Божилов, относно именуване на улица на територията на
района с името „Иван Андонов“ 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” 05.03.2021 г.
Изготвил чрез АИССО: Биляна Балева – ст. юрисконсулт, Дирекция „Култура“
дата: 05.03.2021 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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ИЗХ. РЕГ. №:

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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
27.01.2021 г. с №08-00-76-1/27.01.2021 в поддържаната от дружеството информационна система
СОФКАР гореописаната улица се намира между кв. 47 и кв. 48 от ОТ503 през ОТ503а, ОТ548,
ОТ549, ОТ550 до ОТ551 по плана на м. „Кръстова вада” и е безименна.
Същата е естествено продължение на ул. „Иван Андонов“, съществуваща улица от ОТ357
през ОТ358, ОТ147, ОТ148, ОТ143, ОТ150, ОТ152, ОТ504 до ОТ503, поради което СО Район
„Триадица“ предлага тя да се именува с името „Иван Андонов“.
Иван Асенов Андонов е български киноактьор и филмов режисьор. Известен е като
режисьор на знаменити български филми като „Дами канят“, „Опасен чар“, „Вчера“ и „Адио,
Рио“, както и с ролите си във филмите „На малкия остров“, „Отклонение“ и „Иван Кондарев“.
Носител на множество кинонагради. Занимава се с живопис, особено през последните си
години, открива над дузина изложби. Внук на революционера Иван Андонов (1854 – 1937).
Електронен документ подписан с ел.подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във формат
.doc и .pdf. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС

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

Завършва специалност актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1956 г. в класа на проф. Моис
Бениеш. Първата си роля в игралното кино получава през 1957 г. във филма „Години за любов“.
Дебютира като режисьор през 1963 г. с филма „Пейзаж“. Художник от 1965. „Трудна любов“
(1974) се оказва първият игрален филм, който режисира. Следват класически български филми
като „Самодивско хоро“, „Покрив“ (носител на награда на Фестивала на българския филм във
Варна), „Дами канят“, „Бяла магия“, „Опасен чар“, „Мечтатели“, „Вчера“.
„Бяла магия“ взима второ място в Кадис (Испания). „Опасен чар“ печели голямата награда в
Кианкиано (Италия) и специалната награда на журито в Шамрос (Франция). „Мечтатели“ е
награден на фестивала във Варна. „Вчера“ е отличен с наградата на зрителите във Варна, с
Голямата награда в Сан Ремо (Италия) и с награда за най-добра режисура в Москва.
Заслужил артист (1985). Носител на ордена „Кирил и Методий“ II ст. (1974). Женен за Люба
Маричкова. Умира на 29 декември 2011 г. в София.

С УВАЖЕНИЕ:

X
КМЕТ НА СО-РАЙОН "ТРИАДИЦА"

НОВА УЛИЦА 13 Становище ГИС и
Иван Андонов -ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ.doc
Извадка.pdf

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

Електронен документ подписан с ел.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. 47 и кв. 48
от ОТ503 през ОТ503а, ОТ548, ОТ549, ОТ550 до ОТ551, представляващ безименна
улица, с името „Иван Андонов“.

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 СО-РАЙОН "ТРИАДИЦА"

