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ДОКЛАД
ОТ
ДИМИТЪР БОЖИЛОВ – КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”
ОТНОСНО: Именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади
– Изток“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
В СО Район „Триадица“ е постъпила молба от Георги
Шопов, управител на „ТобоРезидънс“ ЕООД, ЕИК 204634776, адрес гр. София, ул. „Нишава“ №99, офис №1, за именуване
на безименна улица. Същото е необходимо с оглед получаването на административен адрес на
новострояща се сграда в м. „Манастирски ливади – Изток“, УПИ IV-653, кв. 57 с идентификаор
68134.1006.1564.
Съгласно извършена проверка от „Географска информационна система-София“ ЕООД към
17.12.2020 г. в поддържаната от дружеството информационна система СОФКАР гореописаната
улица се намира между кв. 57 и кв. 67 от ОТ 293 до ОТ 181а по плана на м. „Манастирски
ливади – Изток” и е безименна.
За име на горепосочената безименна улица СО Район „Триадица“ предлага името на
българския книжовник, театрален деец и общественик Тодор Хаджистанчев, което хармонира с
имената на други улици в м. „Манастирски ливади - Изток“, наименовани на български
общественици, революционери, писатели и културни дейци.
Съгласно проверката на „Географска информационна система-София“ ЕООД към 17.12.2020
г. на територията на Столична община не съществува улица наименование „Тодор
Хаджистанчев“.
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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Тодор Хаджистанчев (Станчев, х. Станчев) е български книжовник, театрален деец и
общественик. Той учи в класическа гимназия и семинария в Карловац (Австрия, 1863-1870),
учителства в Русе (1870-71) и Никопол, по-късно се връща в Русе. През 1876 е осъден на смърт
от Гюргевския БРЦК, но присъдата не е изпълнена. Тодор Хаджистанчев редактира Слава.
Привременно списание (1871-1873), в. Славянин (1879-1887, 1889-1891, 1900-1903),
сътрудничи на Ступан и др. Той е организатор на Църковно-певческо дружество, към
катедралния храм „Света Троица“, което поставя пиесите му в Русе. След Освобождението
развива активна обществена и политическа дейност. Народен представител в Учредителното
събрание. Привърженик на П. Каравелов, либерал. Избиран за депутат във II ОНС от
Никополска и в III ВНС от Русенска избирателна околии.
Тодор Хаджистанчев пише, превежда, побългарява (Молиер, Йован Стерия Попович,
Кристоф Шмид и др.) и издава много педагогически, моралистични и пр. литературни
произведения. Някои от произведенията му следват доста точно творби на Добри Войников и
други негови съвременници. За своето време той е най-плодовития автор на пиеси – битовонравоучителни драми и комедии, политически комедии, исторически пиеси със сюжети от
второто българско царство и националноосвободителните борби, Освобождението, Сръбскобългарската война. Драматургията му е много популярна и играна навремето.
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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. „Манастирски ливади –
Изток“
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. „Манастирски ливади – Изток“ между
между кв. 57 и кв. 67 от ОТ 293 до ОТ 181а , представляващ безименна улица, с името
„Тодор Хаджистанчев“.

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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