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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДЕСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
От Даниела Райчева – Кмет на Район „Нови Искър”
Относно: Именуване на улица, находяща се в с. Кътина, СО- Район „Нови Искър”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Със заповед № РД-50-09-357/31.10.1985 г. е одобрен регулационният план на с. Кътина,
с който е образувана отделна локализационна единица за улица с осови точки от ОТ
52, минаваща през ОТ 267В, ОТ 267 до ОТ 267Г.
За определяне на административен адрес на собствениците на имоти е необходимо
същата да бъде именувана.
На основание чл. 21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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 предлагам на Столичен общински съвет
да вземе решение за именуване на улица с името „Братковица”.
С уважение,

X
ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ НА РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"

Електронен документ, подписан с КЕП. На адресата се изпраща чрез СЕОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е №________
на Столичен общински съвет
от___________2021 година
Относно: Именуване на улица находяща се в с. Кътина, СО-Район „Нови Искър” с
името „Братковица“.
На основание чл. 21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Наименува улица с осови точки от ОТ 52, минаваща през ОТ 267В, ОТ 267 до ОТ
267Г по действащия регулационен план на с. Кътина, СО-Район „Нови Искър” с името
„Братковица“.
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.

Председател на Столичния
Общински съвет:
________________
Елен Герджиков

Съгласувал:
Юрисконсулт, отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“

