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РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-6281/28.04.2021 г.
ОТНОСНО: Преименуване на улица на територията на район „Триадица“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА21-ВК08-6281/28.04.2021 г. от кмета на район
„Триадица“ – Димитър Божилов, относно именуване на участък в района, м. „Манастирски
ливади - Изток“ между кв. 34, кв. 37, кв. 38, кв. 56, кв. 57, кв. 66, кв. 67, кв. 77, кв. 79, кв. 83
и кв. 85 от ОТ 40а, през ОТ 298б, ОТ 298а, ОТ 299, ОТ 287, ОТ 288, ОТ 172, ОТ 181а, ОТ
181, ОТ 180, ОТ 179б, ОТ 178, ОТ 345, ОТ 344, ОТ 105, ОТ 106б, ОТ 107г до ОТ 108,
представляващ безименна улица, с името „Боян Петров“ и преименуване на участък в
района, м. „Манастирски ливади - Изток“ между кв. 10, кв. 10а, кв. 12, кв. 13 и кв. 30 от ОТ
104а през ОТ 104, ОТ 33, ОТ 40 до ОТ 40а, представляваща съществуваща улица, носеща
името „Костенски водопад“, с името „Боян Петров“ 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 преименуването;
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО.

2. Мотиви за предлаганото наименование;
3. Ограничителни
осеви
точки
на
улицата,
за
която
се
иска
именуване/преименуване;
4. Становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с
предложеното име.
От приложенията към доклада, е видно, че кумулативно посочени изисквания в
Наредбата са изпълнени, с оглед на което считам, че предложението е законосъобразно.
Относно целесъобразността на същото следва да се има предвид, че писмените
предложения до Столичния общински съвет, касаещи преименуване 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,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувал чрез АИССО: Биляна Генова – Директор на дирекция „Култура”
Изготвил чрез АИССО: Биляна Балева – ст. юрисконсулт, Дирекция „Култура“
дата: 07.10.2021 г.
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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. „Манастирски ливади
- Изток“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Представям Ви настоящия доклад във връзка с предложение на инициативен комитет от
ж.к. „Манастирски ливади – Изток“ в СО Район „Триадица“ за преименуване на съществуваща
улица с името „Боян Петров“ с оглед бъдещото изграждане на продължението на ул.
„Костенски водопад“ и недопускане дублирането и объркването на адреси.
Съгласно извършена проверка от „Географска информационна система-София“ ЕООД към
27.04.2021 г. с №08-00-778/1/27.04.2021 в поддържаната от дружеството информационна
система СОФКАР гореописаната улица се състои от участък в СО Район „Триадица“, м.
„Манастирски ливади - Изток“ между кв. 10, кв. 10а, кв. 12, кв. 13 и кв. 30 от ОТ 104а през ОТ
104, ОТ 33, ОТ 40 до ОТ 40а, който представлява съществуваща улица, носеща името
„Костенски водопад“ и участък в СО Район „Триадица, м. „Манастирски ливади - Изток“
между кв. 34, кв. 37, кв. 38, кв. 56, кв. 57, кв. 66, кв. 67, кв. 77, кв. 79, кв. 83 и кв. 85 от ОТ 40а,
през ОТ 298б, ОТ 298а, ОТ 299, ОТ 287, ОТ 288, ОТ 172, ОТ 181а, ОТ 181, ОТ 180, ОТ179б, ОТ
178, ОТ 345, ОТ 344, ОТ 105, ОТ 106б, ОТ 107г до ОТ 108, който представлява безименна
улица, продължение на горепосочената ул. „Костенски водопад“

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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Съгласно становището на „ГИС – София“ ЕООД в гореописаната част на ул. „Костенски
водопад“ съществуват адреси, които се използват за гражданска регистрация, като след
направена справка от отдел „АОН“ на СО Район „Триадица“ в посочения участък са
регистрирани общо 83 лица по постоянен адрес и 92 лица по настоящ адрес.
За име на горепосочената безименна улица е предложено името на Боян Петров - български
учен-зоолог, алпинист и вдъхновител. Съгласно проверката на „Географска информационна
система-София“ ЕООД към 27.04.2021г. на територията на Столична община не съществува
улица с име „Боян Петров“.
За използване на името на Боян Петров е дала неговата сестра – Александра Петрова, тъй
като баща му е починал, майка му живее в чужбина, а двете му деца са непълнолетни.
Боян Петров е роден на 7 февруари 1973 и изчезнал в Хималаите в началото на м. май 2018.
Боян Петров е роден и израсъл в кв. Княжево на София, в полите на Витоша. Средното си
образование завършва в 142 СОУ « Веселин Ханчев », а висшето - в Биологическия факултет на
Софийския университет « Св. Кл. Охридски », където се дипломира като Магистър еколог и
зоолог през 1997 г. Научната си кариера развива по-нататък в Националния природонаучен
музей при Българската академия на науките, където работи като изследовател, и близо двадесет
години изучава прилепите, земноводните, влечугите и пещерната фауна. Изследва над 450
пещери в България и Балканския полуостров, а също в Турция и Китай. Един от най-значимите
му приноси в науката е изследването на фауната на най-високите планини по света.
Благодарение на неговите експедиции Националният природонаучен музей разполага с найбогатата зоологична колекция от високопланински екосистеми. Открил е повече от 20 нови за
науката вида безгръбначни животни, като поне десет носят неговото име, въпреки че голяма
част от колекциите му тепърва ще се описват и обработват от учените. Неговите
експедиционни дневници, с подробни описания и наблюдения над заобикалящия го свят и
данни за адаптирането на собствения му организъм в екстремни условия са ценни за
зоологията, физиологията на човека и спортната медицина. Боян Петров е автор и съавтор на 6
книги, 40 научни публикации и 35 научно-популярни статии.
Освен талантлив и отдаден учен, Боян е един от най-изтъкнатите български алпинисти,
изкачил десет от осемхилядниците в Хималаите и Каракорум - най-високите планини на
планетата. В неговия актив са така също и всички върхове - континентални първенци, с
изключение на тези на Антарктида и Австралия. Участник и/или ръководител е на
изследователски и алпийски експедиции в Казахстан (1990), Франция, Испания и Италия
(1992—2015), Гърция (2000, 2006—2014), Турция (2000, 2006—2009), Румъния (2000),
Каракорум (Пакистан, 2001, 2005, 2009, 2014, 2017), Хималаите (Непал, 2014, 2015, 2016, 2017;
Пакистан, 2016), Памир (Киргизстан, 2003; Таджикистан, 2010), Андите (Аржентина, 2004),
Аляска (САЩ, 2004), Кавказ (Русия, 2004), Тян Шан (Казахстан, 2007), Кения, Уганда и
Танзания (2009), Китай (2011, 2013).
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На 31 юли 2014 г. Боян става първият българин, изкачил легендарния К2 – първенецът на
Каракорум - и то с единствен за сезона „дабъл хедър“ (последователно изкачване на два
осемхилядника), при това със световен рекорд в бързината, само за 8 дни. Той e и едва 35–ят
човек в света, изкачил три осемхилядника за по-малко от 100 дни. Всички свои върхове Боян
изкачи без помощта на кислородна маска и носачи, а посредством желязната си воля, умела
тактика и неуморна физическа подготовка.
На България Боян е посветил години общественополезна дейност довели до обявяването на
множество защитени природни територии и до по-доброто познаване и опазване на нашата
природа. Последните години на живота си той е отдал и на каузи за спасяването на застрашени
кътчета от родната природа – национален парк Пирин, Кресненския пролом, Деветашката
пещера, резерватът Ропотамо и много други. С експертните си познания и неуморна работа е
помагал на държавни институции и неправителствени организации, публикувал е в популярни
списания и онлайн издания десетки експертни оценки, становища, инструкции, рецензии,
отчети, научно-популярни статии и пътеписи. Като координатор на Центъра за изследване и
защита на прилепите към Националния природонаучен музей Боян е създал талантлив млад
екип от учени, които е обучил и изградил като специалисти и личности. Отблизо е познавал
проблемите и предизвикателствата пред хората със социално значими заболявания като диабет
и рак, заради което е бил взел присърце задачата мотивира и с личния си пример да запали деца
и възрастни за целенасочен и активен начин на живот. С безусловните си лидерски си качества
и харизматична натура, Боян е оставил ясна диря в сърцата на хиляди българи.
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Съгласувал: Бистра Тънкашка, секретар на СО Район „Триадица“ – чрез АИССО
Изготвил: София Вачева, юрисконсулт в отдел „ПНОЧР“ – чрез АИССО
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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:
1. Именува участък в СО Район „Триадица, м. „Манастирски ливади - Изток“ между кв.
34, кв. 37, кв. 38, кв. 56, кв. 57, кв. 66, кв. 67, кв. 77, кв. 79, кв. 83 и кв. 85 от ОТ 40а, през ОТ
298б, ОТ 298а, ОТ 299, ОТ 287, ОТ 288, ОТ 172, ОТ 181а, ОТ 181, ОТ 180, ОТ 179б, ОТ 178, ОТ
345, ОТ 344, ОТ 105, ОТ 106б, ОТ 107г до ОТ 108, представляващ безименна улица, с името
„Боян Петров“.
2. Преименува участък в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“ между
кв. 10, кв. 10а, кв. 12, кв. 13 и кв. 30 от ОТ 104а през ОТ 104, ОТ 33, ОТ 40 до ОТ 40а,
представляваща съществуваща улица, носеща името „Костенски водопад“, с името „Боян
Петров“
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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