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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ
ДИМИТЪР БОЖИЛОВ – КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”
ОТНОСНО: Именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски
ливади - Изток“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Представям Ви настоящия доклад във връзка с предложение на инициативен комитет от
ж.к. „Манастирски ливади – Изток“ в СО Район „Триадица“ за именуване на улица на името на
българския художник Златю Бояджиев.
Съгласно извършена проверка от „Географска информационна система-София“ ЕООД
към 10.01.2021 г. с № 08-002990/10.01.2021 в поддържаната от дружеството информационна
система СОФКАР гореописаната улица се представлява участък в СО Район „Триадица“, м.
„Манастирски ливади - Изток“ между кв.15, кв. 115, кв. 118, кв. 14, кв. 33, кв. 34, кв. 58 и кв. 59
от ОТ 25б през ОТ 36а, ОТ 36, ОТ 35, ОТ 35а, ОТ 34, ОТ 33, ОТ 33а до ОТ 31 и от ОТ 66, през
ОТ 67, ОТ 68, ОТ 81, ОТ 69, ОТ 70, ОТ 75, ОТ 76, ОТ 77, ОТ 78, ОТ 79, ОТ 276, ОТ 275а, ОТ
79а до ОТ 79б, който не е именуван, както и че на територията на Столична община не
съществува улица с името „Златю Бояджиев“.
Златю Бояджиев е роден на 22.10.1903 г. в Брезово, Пловдивско. През 1932 г. завършва
живопис в Художествената академия, София, при проф. Цено Тодоров. Работи в областта на
фигуралната композиция, портрета и пейзажа. Творчеството му се разделя на два основни
периода. Първият продължава до 1951 г., когато художникът получава инсулт, вследствие на
който е парализирана дясната половина на тялото му. Няколко години по-късно, Бояджиев
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc и .pdf. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС.
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отново се връща към живописта, рисувайки със своята лява ръка. През първия период в
творбите му се преплитат различни стилови и художествени похвати. В едни платна той
изгражда формата плътно и обобщено, с неокласически маниер, а в други използва някои
импресионистични техники. В битовите картини от 40-те години формите са синтезирани,
вниманието е насочено към отделния детайл, за да се разкрие по-пълно идейния замисъл на
творбата. Портретите на Бояджиев от този период се отличават със стегнат и точен рисунък,
плътна моделировка на формите и дълбоко вникване в характера на портретувания. През
втория период, без да губи идейна връзка с предходното си творчество, Бояджиев изявява други
страни на своята чувствителност и търси нови пластични решения. Интересът му към селския
бит се запазва. В картините му обаче навлиза една първична романтика, при която реалното се
преплита с чудноватото и приказното. Бояджиев създава стотици композиции, портрети и
пейзажи, отличаващи се с подчертана експресия и драматизъм. Портретите от втория период са
още по-охарактеризирани, понякога и чрез средствата на гротеската. Творби на Златю
Бояджиев са притежание на НХГ, СГХГ, ХГ в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Сливен,
Видин, Смолян и други, както и на частни колекционери у нас и в чужбина. Носител е на
редица отличия и награди, сред които: „Кирил и Методий“ – I степен, Лауреат на Димитровска
награда, награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора“ от СБХ и др. Художникът
умира на 02.02.1976 г. в Пловдив.
Във връзка с горното прилагам в интегриран файл – 4 бр.предложение за именуване на
улица, становище от ГИС и извадка от системата СОФКАР и проекторешение на СОС.

Извадка СОФКАР Предложение за
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Съгласувал: Ефимия Мирчева, начални отдел „АОН“ – чрез АИССО
Изготвил: София Вачева, юрисконсулт в отдел „ПНОЧР“ – чрез АИССО
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
ЗА: Именуване на безименна улица в СО Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади –
Изток“
На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал. 2 от Закона 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 на територията на Столична община
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
Именува участък в СО Район „Триадица, м. „Манастирски ливади – Изток“ между

кв.15, кв. 115, кв. 118, кв. 14, кв. 33, кв. 34, кв. 58 и кв. 59 от ОТ 25б през ОТ 36а, ОТ 36,
ОТ 35, ОТ 35а, ОТ 34, ОТ 33, ОТ 33а до ОТ 31 и от ОТ 66, през ОТ 67, ОТ 68, ОТ 81,
ОТ 69, ОТ 70, ОТ 75, ОТ 76, ОТ 77, ОТ 78, ОТ 79, ОТ 276, ОТ 275а, ОТ 79а до ОТ 79б,
представляващ безименна улица, с името „Златю Бояджиев“.

1. Настоящето 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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Председател на СОС
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Юрисконсулт в СО Район "Триадица"

