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РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА21-ВК08-7983/04.06.2021 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Студентски“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА21-ВК08-7983/04.06.2021 г. от кмета на район
„Студентски“ – г-н Петко Горанов, относно именуване на безименна улица на територията
на района с името „Проф. Атанас Тинтеров“.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.
От приложенията към доклада, е видно, че кумулативно посочени изисквания в
Наредбата са изпълнени, с оглед на което считам, че предложението е законосъобразно.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО.

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.

Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО.
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Регистрационен индекс

ДО
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от Петко Горанов - кмет на Столична община – район „Студентски“
Относно: Именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Студентски м.
„Студентски град“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
В администрацията на район „Студентски” е постъпило заявление вх. № РСТ21ТД26-316/01.03.2021г. от „Строй сити – Витоша“ ЕООД, за УПИ V- 5044, кв. 272, м.
„Студентски град”, гр. София, за именуване на улицата, на която се намира жилищна
сграда.
Правната възможност е предоставена в чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и 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
(НИПООППППХЕТСО). Съгласно горецитираните разпоредби, Столичният общински
съвет е орган, в чиито правомощия е вземането на решение за именуването на безименната
улица с обхват от О. Т 480 О. Т 481 О. Т. 482 О. Т. 482 а до О. Т. 483 по действащия
застроителен и регулационен план на м. „Студентски град“ на основание чл. 16 от Закон за
устройство на територията, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70/22.07.2010 г. на
СОС.
В квартала настоящите улици носят имена на видни учени и преподаватели и в
съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 5 и т. 6 от НИПООППППХЕТСО намирам, че

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения.
Писмото се насочва към адресата чрез СЕОС.

е приемливо и обществено оправдано, нейното наименование да бъде „Проф. Атанас
Тинтеров“.
Атанас Видулов Тинтеров е роден в гр. Калофер (10.06.1857г.), починал в гр. София
(13.07.1927г.). Завършва гимназия в гр. Болград, Русия (1877г.), следва математика в
Новорусийския университет в Одеса (1871- 1877г.). През 1881 г. Атанас Тинтеров завършва
с отличие следването си и се завръща в България. Учител по математика в Сливенската
(1881-1882), Пловдивската (1882-1884) и Софийската (1885-1889) гимназии. Преподавател
по математика във Военното училище в София (1885-1886). Преподавател по Алгебрически
анализ (1893-1894) и извънреден професор към Катедрата по висша математика (1899-1903)
във Висшето училище (от 1904 – Софийски университет). Професор и ръководител на
Катедрата по Висша математика (1904-1910) във Физико-математическия факултет
на Софийски университет (напуска по собствено желание). Член – основател на Физикоматематическото дружество.
В тази връзка, предложеното име на улица е в унисон с цялостния архитектурен,
културен и академичен облик на заобикалящата я среда и кореспондира с наименованията
на улици, утвърдили се като маркиращи топоними в района. Името е съгласувано с
„Географска информационна система — София“ ЕООД, което със становище изх. №0800572-3/20.04.2021 г. потвърждава, че на територията на Столична община не съществува
улица с наименование „Проф. Атанас Тинтеров”.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
18 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НИПООППППХЕТСО, предлагам проект за решение.
Приложено в интегриран файл към настоящето писмо, изпращам Ви, както следва:
- Проект на решение на СОС — 1 бр.
- Становище изх. № 08-00-572-(3)/20.04.2020г от „ГИС- София“ ЕООД - 1 бр.
- Заявление с приложения наш вх. № РСТ21-ТД26-316/ 28.01.2020 г. от „Строй
сити - Витоша“ ЕООД – 1 бр.
- Скица за местоположението на улицата с ограничителни осеви точки - 1 бр.
Приложения:

Проект на решение
СОС.docx
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Кмет на СО – район „Студентски”

Съгласувал:

X
Заместник-кмет на СО - район "Студентски"
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Началник на отдел ОСДКС

X
Началник отдел АИО

Изготвил:

X
Главен експерт отдел АИО
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година

ЗА: За именуване на безименна улица в СО - Район „Студентски”, м„ Студентски
град“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с 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.
С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Именува безименната улица на територията на СО - Район „Студентски” по плана на м.
”Студентски град ” от осова точка от О. Т. 480 – О.Т. 481 - О.Т 482 от О.Т.483, с името
„Проф. Атанас Тинтеров“.
Настоящото 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.

Председател
на
общински съвет:

Столичния

X
Елен Герджиков
Председател на СОС

Юрист от Администрацията на
район „Студентски“

X
Главен юрисконсулт отдел ПОЧР

