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ДОКЛАД
от
Георги Илиев - кмет на район „Слатина“ - CO

За именуване на поземлен имот за озеленяване с името „Градина Татяна Лолова“ и
за благоустрояването му

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Татяна Желязкова Лолова е родена на 10 февруари 1934 година в София. Завършва

актьорско майсторство в класа на проф. Стефан Сърчаджиев през 1955 г. Лолова е известна
с комедийните си роли в българските театър и кино. Участвала е в над 45 филма и сериали.

Сред тях са „Сиромашко лято“, „Топло“, „Опасен чар“, „Големанов“, „След края на света“,
„Английският съсед“, „Домашен арест“ и мн. др.

През 1957 г. става първата актриса, официално назначена в новоформираната трупа

на Сатиричния театър, където играе до 1976 г. Между 1977 и 1989 г. е в театър „София“,

след което се завръща в Сатиричния театър през 1989 г.

Електронен документ, подписан с КЕП, съдържащ интегрирани файлове. Пздава се в един екземпляр,
който ведно с приложенията, се предоставя на адресата чрез СЕОС.
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Любимата на поколения актриса е носител на званията Заслужил артист, Народен

артист, както и на редица награди, сред които българската театрална награда “Аскеер”.
Отличена е с ордените “Кирил и Методий” и “Стара планина”. Завършва житейския си път

на 22.03.2021 год.
Столична община е собственик на имот, представляващ ПИ с идентификатор
68134.703.1350 по КККР на район „Слатина“, одобрени със Заповед № РД-18-

138/24.07.2017 г., издадена от изпълнителния директор на АГКК, съставляващ УПИ X „за
озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“, по плана на гр. София, CO - район „Слатина“. За

имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1817/19.09.2019 год. При
придобиване от Столична община теренът е с трайно предназначение „За административна
сграда, комплекс“, което след многогодишни настоявания и сигнали от заинтересовани
лица със Заповед № РА 50-64/04.02.2021 гдо. на Гл. архитект на CO е преотредено „за

озеленяване“.

Имотът се намира до бл. 266, ул. „Андрей Николов“ № 22 в ж. к. „Гео Милев“,

където до края на дните си е живяла Татяна Лолова. Запазването на пространството до
блока, като незастроен и озеленен терен, е една от последните и каузи.

Желанието на живеещите в района и районната администрация е това място да носи
името „Градина Татяна Лолова“, в знак на почит към таланта и приноса на Царицата на

комедията към българската култура, като мястото се облагороди и озелени и се създаде
възможност за извършване на разнообразни рекреационни дейности.

След извършена служебна проверка в сайта на „ГИС - София“ ЕООД се установи,
че не същестува друг обект с това наименование.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 18 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 2, ал.1, т. 1, чл. 4, ал.
1 и чл. 6, ал. 1, т. 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 Столичният общински съвет да приеме
Електронен документ, подписан с КЕП, съдържащ интегрирани файлове. Издава се в един екземпляр,
който ведно с приложенията, се предоставя на адресата чрез СЕОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

*

РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

решение, с което да именува ПИ с идентификатор 68134.703.1350 по КККР на район

„Слатина“, одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г., издадена от изпълнителния
директор на АГКК, съставляващ УПИ X „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“, по плана
на гр. София, CO - район „Слатина“, „Градина Татяна Лолова“ и да осигури 320 хиляди
лева за за изготвяне на цялостен технически паркоустройствен проект за имота и за

реализирането му.

Приложения:
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C уважение,

X
Георги Илиев
Кмет на район "Слатина"-СО
Signed by: Georgi Plamenov Iliev

Изготвили:
Десислава Милева-нач.отдел ИНО -04.07.2022г
Арх. Маргарита Илиева-гл.архитект иарайои „Слатина“-04.07.2022г.

Електронен документ, подписан с КЕП, съдържащ интегрирани файлове. Пздава се в един екземпляр,
който ведно с приложенията, се предоставя на адресата чрез СЕОС.
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска №33, тел. 93 77 591, факс 98 70 855,
e-mail: info@sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет
от

2022 година

за именуване на поземлен имот за озеленяване с името „Градина
Татяна Лолова“ и за благоустрояването му

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 2, ал.1, т. 1,
чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 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)
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ

1. Именува терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.703.1350
по КККР на район „Слатина“, одобрени със Заповед № РД-18138/24.07.2017 г., издадена от изпълнителния директор на АГКК,
съставляващ УПИ X „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“, по
плана на гр. София, CO - район „Слатина“, за който е съставен Акт
за публична общинска собственост № 1817/19.09.2019 год., с името
„Градина Татяна Лолова“.
2. Възлага на Кмета на Столична община да информира гражданите на
Столична община за решението по реда на НИПООППППХЕТСО.
3. Осигурява 320 000 лв. от бюджета Столична община за изготвяне на
цялостен технически паркоустройствен проект за имота и за
реализирането му.

4. Възлага на Кмета на район „Слатина“ - CO изпълнението на
решението по т. 3.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на........... , Протокол № ..., т. ... от дневния ред, по доклад
№................ не подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Председател на Столичния общински съвет

Съгласувал:...
Д. Милева -началник на отдел ПНО в район „Слатина”- CO

