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ДОКЛАД
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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
22.03.2021 г. с №08-00-590-1/22.03.2021 в поддържаната от дружеството информационна
система СОФКАР гореописаната улица се намира между кв. 6 и кв. 7 от ОТ 375 до ОТ 376 по
плана на м. „Кръстова вада” и е безименна.
За име на горепосочената безименна улица СО Район „Триадица“ предлага името на
опълченецa, руски офицер и български генерал-майор Ген. Георги Иванов, 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 07.04.2021
г. на територията на Столична община не съществува улица с име „Ген. Георги Иванов“.
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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Ген. Георги Иванов е роден на 10 март 1858 г. в Ямбол. Завършва класно училище в родния
си град. През 1873 г. постъпва в Одеското военно училище. Прекъсва обучението си и се
записва доброволец в Сръбско-турската война (1876). Участва в боевете при Гредетин,
Брестовичка баня, Княжевац и др. През 1877 г. завършва Одеското военно училище. На 15
септември 1977 г. е произведен в офицерско звание подпоручик. Зачислен е в 59-и люблински
пехотен полк на Руската армия.
През Руско-турската война (1877 – 1878) е назначен в Българското опълчение. Командир е на
III-та рота от VII-ма опълченска дружина. След войната завършва Военно-инженерната
академия в Санкт Петербург, Русия.
Служи в учебната рота на Пионерната дружина, II-ра сапьорна рота, като началник на
Инженерния отдел на Министерството на войната. Участва в избора и укрепванито на
Сливнишката позиция през Сръбско-българската война (1885). Началник на Инженерните
войски (1889 – 1891). По време на Балканската война е заместник-инспектор на Инженерните
войски.
Преподавател по „Фортификация“ във Военното училище. Генерал-майор от 1909 г. Излиза
в запаса на Българската армия през 1913 г.
Получил е военните звания подпоручик (15 септември 1877), поручик (7 януари 1882),
капитан (25 декември 1884), майор (1 април 1887), подполковник (2 август 1891), полковник (2
август 1891), генерал-майор (1909) и наградите Орден „Св. Александър“ IV ст. с мечове по
средата и Орден „За военна заслуга“ II ст. на военна лента.
Генерал-майор Георги Иванов умира в София на 1 май 1932 г.
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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. „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. 6 и кв. 7 от ОТ
375 до ОТ 376, представляващ безименна улица, с името „Ген. Георги Иванов“.

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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