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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от
инж. Теодор Петков – Кмет на СО-Район “Витоша”
Относно: Предложение за именуване на безименна улица, находяща се в м.
“Ботаническа градина“, СО-Район „Витоша“, гр. София
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Във връзка с постъпило искане от собственици на ПИ 68134.1970.4480,
регистрирано при нас с рег. № РВТ20-ГР94-3676/15.09.2020г., за именуване на
безименна улица:
В м. “Ботаническа градина“, в извадка от ПУП улица от О.Т. 71а, през О.Т. 74, О.Т.
75 до О.Т 77, между кв. 28, кв.30 и кв. 20 по плана на м.“Ботаническа градина“, СО-Район
„Витоша“, гр. София, предлагаме същата да бъде именувана с името „Академик Иван
Салабашев“.
С оглед на дадените правомощия на Столичен общински съвет, съгласно чл.21, ал.1,
т.18 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Ви моля да бъде
разгледана възможността за именуване на безименна улица, а именно: м. “Ботаническа
градина“, в извадка от ПУП улица Улица от О.Т. 71а, през О.Т. 74, О.Т. 75 до О.Т 77,
между кв. 28, кв.30 и кв. 20 по плана на м.“Ботаническа градина“, СО-Район „Витоша“,
гр. София, предлагаме същата да бъде именувана с името „Академик Иван
Салабашев“.
Във връзка с предложеното име за улица - „Академик Иван Салабашев“, след
извършена проверка от ГИС – София, се установи, че в поддържаната от дружеството
база данни за улици, адреси и други обекти на територията на Столична община не са
постъпили данни за именуване на други обекти с името улица „Академик Иван
Салабашев“.
Приложение:
1. Копие от кадастрална извадка
2. Проект – решения на Столичен общински съвет.
3. Обосновка за именуване на улицата
4. Копие от преписка, с рег. № РВТ20-ГР94-3676/15.09.2020г.
PDF на преписка
РВТ20-ГР94-3676 от 15.09.2020г. - за именуване на улица в м. Бот. г-на с името акад. Иван Салабашев.pdf
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година
Относно: Именуване и преименуване на улици на територията на СО-Район
“Витоша”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закон 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, поставяне, преместване и премахване на паметници
и художествени елементи на територията на Столична община (Загл. изм. – Решение №
365 по Протокол № 84 от 25.06.2015г.)
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
Именува следната улица в СО- Район “Витоша”, м. “Ботаническа градина“:
1. Улица от О.Т. 71а, през О.Т. 74, О.Т. 75 до О.Т 77, между кв. 28, кв.30 и кв.
20 по плана на м. “Ботаническа градина“, СО-Район „Витоша“, гр. София, да се
именува с името „Академик Иван Салабашев“.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичен общински съвет,
проведено на _________20___ г., Протокол № ____, точка______, от дневния ред по
доклад №___ и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:
Елен Герджиков
Съгласувал:. Радослава Александрова– началник на отдел ПНОУОСС

