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X
РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № Към СОА21-ГР94-6137-[2]/02.06.2022 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Витоша“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № Към СОА21-ГР94-6137-[2]/02.06.2022 г. от кмета на
район „Витоша“ – инж. Теодор Петков, относно именуване на безименна улица на
територията на района с името „Д-р Емил Илиев“ 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 осови 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/АИССОС.

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.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за именуване и преименуване на общински
обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на Столична община - предложенията и докладите за именуване и
преименуване на общински обекти се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по
образование, наука, култура и културно многообразие при СОС, която изготвя мотивирано
становище и го представя за разглеждане на заседание на Столичния общински съвет.

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: 06.06.2022 г.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС.
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
инж. Теодор Петков – Кмет на СО-Район “Витоша”
и
г-жа Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура,
наука и културно многообразие
Относно: Предложение за именуване на безименна улица, находяща се в м.
,,Малинова долина – Обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО - Район
„Витоша", гр. София.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с преписка в СО Район „Витоша“, образувана по подадено Заявление с
рег. № РВТ22-ГР94-478/08.02.2022г. от собственика на ПИ 68134.2045.1836, стар номер
УПИ XL-862, кв. 7, по плана на м. „Малинова долина – обслужващи обекти на
Околовръстен път“ находящ се на територията на СО – Район „Витоша“, гр. София, с
отправено искане за определяне на административен адрес, и направена справка в базата
данни на ГИС –София, чрез която се установи , че за ПИ 68134.2045.1836 има определен
достъп от към улица, която не е именувана, беше стартирана процедура за именуване на
същата.
Във връзка с именуване на горепосочената безименна улица в м. „Малинова долина
– обслужващи обекти на Околовръстен път“, според извадка от ПУП - улица започваща
от о. т. 4а до о. т.306а, разположена на север от кв.7, от действащият регулационен план
на м. ,,Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път, СО – Район
„Витоша“, гр. София, и отправено предложение от инициативен комитет (регистрирано
при нас с рег.№ РВТ21-ВК08-2056/08.12.2021г., а в СО с рег.№ СОА21-ГР946137/06.12.2021г.) за именуване на общински обект с името на „Д-р Емил Илиев“,
предлагаме безименната улица да бъде именувана с името „Д-р Емил Илиев“.
С оглед на дадените правомощия на Столичен общински съвет, съгласно чл.21, ал.1,
т.18 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Ви моля да бъде
разгледана възможността за именуване на безименна улица започваща от о.т. 4а до о.т.
306а, разположена на север от кв.7, от действащият регулационен план на м. ,,Малинова
долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“ , СО – Район „Витоша“, гр. София,
СО-Район „Витоша“, гр. София, предлагаме същата да бъде именувана с името „Д-р
Емил Илиев“.
Във връзка с предложеното име за улица - „Д-р Емил Илиев“, след извършена
проверка от ГИС – София, посредством писмо с вх. №08-00-1081/13.05.2022г., се
установи, че в поддържаната от дружеството база данни за улици, адреси и други обекти
на територията на Столична община не са постъпили данни за именуване на други
обекти с името улица „Д-р Емил Илиев“.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВИТОША”
1618 гр. София, ул. “Слънце” №2

www.raionvitosha.eu

тел. 028187914, факс 028562960

Приложение:
1. Копие от кадастрална извадка
2. Проект – Решение на Столичен общински съвет
3. Обосновка за именуване на улицата
4. Копие от преписка, с рег. № РВТ22-ГР94-478/08.02.2022г.
С УВАЖЕНИЕ,

X
инж. Теодор Петков
Кмет на район Витоша

С УВАЖЕНИЕ,

X
МАЛИНА ЕДРЕВА
Председател на Комиясията по образован...

Съгласували:

X
Радослава Александрова
н-к отдел ПНОУОССЧР

Съгласувал: М. Маджирска – началник на отдел ОСДКСЛ
Изготвил: В. Алексиева- ст. експерт, ОСДКСЛ
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година
Относно: Именуване и преименуване на улици на територията на район
“Витоша”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закон 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, поставяне, преместване и премахване на паметници
и художествени елементи на територията на Столична община (Загл. изм. – Решение №
365 по Протокол № 84 от 25.06.2015г.)
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
Именува следната безименна улица в СО-Район “Витоша”, по плана на м.
„Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“, СО – Район „Витоша“,
гр. София:
1. Улица находяща се в м. „Малинова долина – обслужващи обекти на
Околовръстен път“ , СО – Район „Витоша“, гр. София, в извадка от ПУП - улица
започваща от о. т. 4а до о. т. 306а, разположена на север от кв.7, от действащият
регулационен план на м. ,,Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен
път“,СО – Район „Витоша“, гр. София, се именува с името „Д-р Емил Илиев“.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичен общински съвет,
проведено на _________20___ г.,Протокол № ____,точка______, от дневния ред по
доклад №___ и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.
Председател на Столичния Общински съвет:
Георги Георгиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg
Радослава Александрова
н-к отдел ПНОУОССЧР
Съгласувал:
Изготвил: Весела Алексиева – ст. експерт, ОСДКСЛ

