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ОТНОСНО: Поставяне на паметник на Нелсън Мандела

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Столична община е постъпило предложение от Н. Пр. Табо Тахе,
извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република
България за поставяне на паметник на Нелсън Мандела пред сградата на бул.
"Цариградско шосе” №47-А (Офис център “Полиграфия”).
Предложението изпълнява нужните критерии по отношение на проектна
документация, преминала през разглеждане от Експертно-художествения съвет към
CO на негово заседание от 22.10.2021г. и Обществено-експертния съвет по
устройство на територията към Направление „Архитектура и градоустройство “, CO
по протокол № ЕС-Д-78/09.12.2021г.
Предвидено е паметникът да бъде поставена в поземлен имот с
идентификатор по КККР 68134.108.239, У ПИ III-105, кв. 19. м. “3-та извънградска
част”. Район „Средец“, бул. “Цариградско шосе 47-А” като разходите по
изработката и монтажа са за сметка на инициаторите. Паметникът представлява
бронзов бюст поставен върху постамент от гранит. Проектът включва следните
надписи върху постамента:
Докладът се издава в 2 /два екземпляра/ - 1 /един/ за класиране в УАСО и 1 /един/ за адресата. Докладът се
изпраща на хартиен носител и сс насочва чрез АИССО/АИССОС/СЕОС/ССЕВ. Приложенията се сканират.
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През периода от 27.05.2022 г. до 27.06.2022 г. чрез единния електронен
портал към електронната страница на Столична община бяха проведени
обществени консултации във връзка с отправеното предложение за поставяне на
паметник. Видно от писмо, вх. №СОА21-ДИЮ-58-[12]/27.06.2022 г.. в посочения
период не са постъпили коментари и възражения.
Нелсън Мандела е президент на Южноафриканската Република от 1994 до
1997 г. избран при с всеобщо гласуване. Мандела е световно известен като основен
противник на апартейда, пацифист и борец срещу бедността и неравенството. През
1990 г. води преговорите с правителството на ЮАР довели до установяването на
многорасова демокрация в страната през 1994г. През 1993г. получава Нобелова
награда за мир. Носител е и на българския орден „Стара планина“
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21. ал.1, т. 23 от Закона за
местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 1 и ал.
2 и чл. 18 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на Столична община предлагам проект за решение на Столичния
общински съвет.

Приложения:
1. Проект на решение;
2. Писмо с вх.№СОА21-ДИЮ-58-[Ю]/22.03.2022 г. от г-н М. Боршош. зам.кмет на Столична община представящо проектната документация;
3. Писмо с вх.№ СОА21-ДИ10-58-[7]/14.03.2022г. от г-н М. Боршош. зам,кмет на Столична община представящо становищата на ЕХС и ОЕСУТ.
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Докладът се издава в 2 /два екземпляра/ -1 /един/ за класиране в У АСО и 1 /един/ за адресата. Докладът се
изпраша на хартиен носител и се насочва чрез АИССО/АИССОС/СЕОС/ССЕВ. Приложенията се сканират.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
от

2022г.

Относно: Поставяне на паметник на Нелсън Мандела

Fla основание чл.21. ал.1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 17, ал.1, ал.2, ал.З, ал.4 и чл. 18 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. Дава съгласие за поставяне на паметник - бронзов бюст на Нелсън

Мандела поставен върху гранитен постамент в поземлен имот с
идентификатор по КККР 68134.108.239, УПИ III-105, кв. 19. м. “3-та
извънградска част”, бул. “Цариградско шосе 47-А”, Район „Средец“,
Столична община. Върху постамента на бюста да бъде изписан следния
текст:
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4.

Всички

разходи

по

проектирането,

изработването,

монтажа

и

поддръжката на паметника Нелсън Мандела да бъдат за сметка на

Посолството на ЮАР в България.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на

2022 г., Протокол №. точка___ от дневния ред, по

доклад №__и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
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