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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Към № СОА22-ВК08-7010-[2]/23.05.2022 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Връбница“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА22-ВК08-7001/04.05.2022 г. (и № СОА22-ВК087010-[2]/23.05.2022 г.) от кмета на район „Връбница“ – Младен Младенов, относно
именуване на безименна улица на територията на района с името „Каменарска“ 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.
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.

Електронен документ, подписан с ел. подпис. Писмото се насочва чрез АИССО/СЕОС.

С УВАЖЕНИЕ,
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ДОКЛАД
ОТ
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
Относно: Предложение за именуване на безименна улица в СО район „Връбница”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с постъпило заявление за определяне на административен адрес в СО-район
„Връбница“ с вх. № РВР21-ГР94-862/05.05.2021г. за поземлен имот с идентификатор
68134.2808.2184 и попадащите в него сгради със становище от „ГИС София” ЕООД ни
беше отговорено, че адресът не може да бъде разкрит, защото ПИ има определен достъп
откъм улица, която не е именувана.
В служба Деловодство на районната администрация постъпи писмено предложение от
фирмата заявител ПАПАДОПУЛОС И СИН ООД с вх. № РВР21-ГР94-862/4/12.11.2021г.
за име на улицата и в тази връзка направихме запитванe до „ГИС София” ЕООД за
уточнение на осовите точки на тази безименна улица.
На основание цитираната преписка и становища на „ГИС София” ЕООД с №№ 08-001138/1/18.05.2021г. и 08-00-2986/1/21.12.2021г., предлагам да се именува съществуващата
безименна улица по плана за регулация както следва:
Безименна улица, започваща от ОТ 28В, през ОТ 74, ОТ 74Б, поземлени имоти с
идентификатори 68134.2808.2619, 68134.2808.2537, 68134.2808.2543, ОТ30 до ОТ 867 с
името „Каменарска“.
Посоченото име за улицата в предложението ми е съгласувано с „ГИС София” ЕООД в
становища с вх. №№ 08-00-1138/1/18.05.2021г. и 08-00-2986/1/21.12.2021г. и името е
уникално за територията на Столична община. Считам, че „Каменарска“ е име подходящо
и съотносимо с мястото, на което се намира безименната улица и предмета на дейност на
фирмата заявител – производство на изделия от естествени и инженерни камъни с
разнообразно приложение за интериорен и екстериорен дизайн.
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Считам, че именуването на посочената безименна улица е наложително, тъй като тя се
намира в индустриална и търговска зона и е обслужваща улица за много голям брой други
поземлени имоти, собственост на юридически и физически лица. С именуването на
улицата ще се постигне подобряване на осъществяването на всички битови, социални,
индустриални и производствени комуникации и процеси.
Приложение:

1. Заявление за определяне на административен адрес с вх. № РВР21ГР94-862/05.05.2021г.;
2. Становище на „ГИС София” ЕООД с № 08-00-1138/1/ 18.05.2021г.;
3. Становище на „ГИС София” ЕООД, придружено със схема на
безименната улица с № 08-00-2986/1/21.12.2021г.;
4. Предложението на заявителя за име на улицата с № РВР21-ГР94862/4/12.11.2021г.;
5. Проект за решение до Столичен общински съвет;
6. Доклад до кмета на Столична община

ул. Каменарска.rar

С уважение,
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Младен Младенов

КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
Подписано от: Mladen Vasilev Mladenov
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