СТОЛИЧНА ОБЩИНА

X
РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА22-ВК08-7046/05.05.2022 г.
ОТНОСНО: Именуване на четири улици на територията на район „Студентски“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА22-ВК08-7046/05.05.2022 г. от кмета на район
„Студентски“ – г-н Петко Горанов, относно именуване на четири безименни улици,
продължения на вече именувани улици, находящи се в гр. София, район „Студентски“ улица „Арх. Петър Загорски“, улица „Арх. Борис Далчев“, улица „Арх. Панталей Цветков“,
улица „Арх. Димитър Цолов“, 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/ите, за която се иска именуване;
4. Становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с
предложеното име.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС.

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.

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: 30.05.2022 г.

Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС.
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Регистрационен номер

ДО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от Петко Горанов - кмет на Столична община – район „Студентски“
Относно: Предложение за именуване на четири безименни улици, находящи се в м. „Витоша ВЕЦ
Симеоново“, район „Студентски“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с необходимостта от именуване на безименни улици, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 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), предвид обстоятелството, че Столичният общински съвет (СОС) е
органът, в чиито правомощия е вземането на решение за именуване на общински обекти,
предлагам на Вашето внимание предложение за именуване на безименни улици, на територията
на м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски, както следва:
1. Предложение за именуване на безименна улица с начало от ул. „Пъстър свят“ между кв.
24 и кв. 24а, с обхват на уличната регулация от О.Т. 6 – О.Т. 7 – О.Т. 9 – О.Т. 13 – О.Т. 155 (11) по
ЧЗРКП за кв. 24а, одобрен със Заповед № РД-09-50-464/20.08.98 г. на главния архитект на София;
ИПРЗ за кв. 24, одобрен със Заповед № РД-09-50-919/10.12.2004 г. на главния архитект на София
и ПУП – ЗРП за м. „Студентски град“, одобрен с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010
г. на СОС с името ул. „Арх. Петър Загорски“
Петър Йосифов Загорски е роден на 31 август 1893 г. в Лозана, Швейцария. Починал е на
16 август 1964 г. в София. Петър Загорски е сред легендите в българската архитектура, освен това
създава и леки и изящни рисунки и акварели. Автор е на интериора на Съдебната палата в София
и реконструкцията на кметството в Стокхолм. Постига синтез между архитектурата и
монументалните изкуства. През 1925 г. завършва архитектура в Берлин – Шарлотенбург и
Училището за приложни изкуства, вътрешна архитектура и графика „Райман“. От 1945 е
хоноруван преподавател, а от 1951 г. – доцент „Жилищни сгради“ и „Вътрешна архитектура“ при
Архитектурния факултет на ВИАС, София.

Електронен документът, пописан с електронен подпис. Съдържа интегрирани и прикачен файлови приложения.
Изпраща се с придружително писмо през СЕОС.

Работи с големи наши скулптори и художници: Любомир Далчев, Дечко Узунов и постига
изключителен синтез между архитектурата и монументалните изкуства.
Автор е на интериорите в Съдебната палата, София (1936 г.), известни с богата пластична
декорация:
 Съдебната палата, Русе (1936 г.);
 • Тържествената зала на Министерския съвет (1948 г.);
 • Интериорите на българската национална изложба в Москва (1950 г.) и др.
Проектира сградата на Министерството на правосъдието (по-късно, Министерство на
външните работи, стъклописът е от проф. И. Пенков).
През 1965 г. е организирана посмъртна изложба от негови картини, скици и рисункиграфика и акварел в София.
2. Предложение за именуване на безименна улица с начало от бул. „Симеоновско шосе“
между кв. 7 и кв. 9, с обхват на уличната регулация от О.Т. 24а до О.Т. 186 по ЧЗРКП за кв. 7,
одобрен със Заповед № РД-50-1140/30.11.1995 г., потвърден с Решение № 85 по Протокол №
56/06.08.2003 г. на СОС с името „Арх. Борис Далчев“.
Борис Христов Далчев е роден е на 30 септември 1910 г. в Цариград. Той е най-малкия син
в семейството на Христо Атанасов Далчев и Виктория Матеева Дишмова. Негови братя са поетът
Атанас Далчев и скулпторът Любомир Далчев. През 1928 г. завършва Първа мъжка гимназия в
София, а през 1931 г. – Художествената академия. След това продължава обучението си по
архитектура във Висшето техническо училище в Мюнхен, Германия, където се дипломира през
1935 г. На следващата година се завръща в България и постъпва на работа в Архитектурноградоустройствената дирекция към Столична община. Проектира изграждането на лятната
къпалня „Княгиня Мария Луиза“ в Борисовата градина, лятната къпалня „Княз Симеон
Търновски“ в квартал „Коньовица“ в София и през 1948 г. плувния басейн в местността „Кайлъка“
в Плевен, в сътрудничество с архитект Тодор Горанов. В периода 1942 – 1948 г. е хоноруван
преподавател по архитектура и перспектива в Националната художествена академия в София.
Удостояван е три пъти с Почетния знак на Съюза на архитектите в България „Кольо Фичето“.
Умира на 15 декември 1986 г. в София.
3. Предложение за именуване на безименна улица, находяща се между кв. 10а и кв. 10б с
обхват на уличната регулация от О.Т. 169 до О.Т. 192 по ЧЗРКП за кв. 10б, одобрен със Заповед
№ РД-09-50-555/22.10.1997 г. на главния архитект на София с името „Арх. Панталей Цветков“.
Пантелей Тодоров Цветков е роден в София през 1894 г. Завършва архитектура в Грац,
Австрия (1923 г.). Работи в Министерството на обществените сгради, пътищата и
благоустройството (1923 – 1928). На частна практика е от 1928 г.
Архитект Цветков работи като:
 главен архитект в проектантска организация към МНО (1951 – 1952)
 главен проектант в „Главпроект“ (1952 – 1954)
Автор е на значими архитектурни обекти до средата на XX век, в това число:
 Северното крило на Парламента с фоайето (1928 – 1930), София
 Софийска митрополия (1928 – 1930)
 Резиденция на патриарха в Драгалевския манастир, София (1928 – 1930)
 Ветеринарен факултет на Софийския университет (1928 – 1940)
 Мавзолей-костница на Априлското въстание в Копривщица (1926)
 Катедрален храм „Рождество Богородично“, Велико Търново
 Сграда на общината (сега РДВР), Шумен
 Църква „Св. Три светители“, Шумен
 Църква „Св. Йоан Рилски“, Пловдив
 Почивен дом на журналиста, Банкя
 Църква „Св. Кирик и Йолита“, Банкя
 над 40 църкви в райони, пострадали от земетресението през 1928 г.

Успешно претворява форми от националното архитектурно наследство – изработва
проекти за дърворезби (иконостас и мебели в Софийската митрополия, владишки и царски трон в
черквата „Св. Неделя“ в София, резиденцията на патриарха в Драгалевския манастир), както и
уникални детайли.
Участва успешно в множество архитектурни конкурси: Общински дом в Шумен – построен,
катедрала „Св. Неделя“ в София – 2-ра награда, Общински театър в Пловдив – 3-та награда.
Публикувани са посмъртно негови „Архитектурни скици и рисунки“ (1956 г.). Негови
живописни творби са използвани за илюстриране на възрожденското архитектурно наследство в
албуми, монографии – на П. Койчев, Ч. Мутафов, А. Протич и др. Днес те имат не само
художествена, но и документална стойност.
Архитект Цветков е основател и първи секретар на Българското архитектурно дружество от
1927 г., предшестващо БИАД (1937 г.), САБ (1965 г.) и КАБ (2004 г.).
4. Предложение за именуване на безименна улица, находяща се между кв. 4 и кв. 4а с обхват
на уличната регулация от О.Т. 129а – О.Т. 159б по ЧИЗРП за кв. 4, одобрен със Заповед № РД-09094/21.10.94 г. на кметски наместник; ИПРЗ, РУП за кв. 4а, одобрен със Заповед № РА50384/20.05.2019 г. на главния архитект на София; от О.Т. 129а – О.Т. 129 – О.Т. 136 – О.Т. 135 –
О.Т. 134 – О.Т. 133 – О.Т. 133А – О.Т. 132 – О.Т. 3 – О.Т. 215 между кв. 2 и кв. 5 и между кв. 2 и
кв. 14 по ЧЗРП за кв. 2, одобрен със Заповед № РД-50-114/06.03.2003 г. на Главен архитект на
София; ЧЗРП за кв. 14, одобрен със Заповед № РД-09-50-686/05.12.1997 г., потвърден с Решение
№ 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и ИПРЗ за кв. 5, одобрен със Заповед №РА50242/24.04.2017 г. на главния архитект на СО с името „Арх. Димитър Цолов“.
Арх. Димитър М. Цолов е роден на 28 юли 1896 година в гр. Оряхово. Гимназия завършва
в град Плевен през 1915 г. Участва в Първата световна война. Заминава за Виена през 1921 г. да
следва Художествената академия. Прехвърля се да изучава архитектура в Мюнхен. След
завръщането си в България през 1925 година се установява на архитектурна практика в София.
Арх. Цолов е преподавател на първите студенти архитекти в Държавната политехника и
ръководител на катедра „Жилищни сгради“ (1948-1965). Освен преподавателска дейност проф.
арх. Димитър Цолов е проектирал и множество жилищни комплекси, жилищни сгради, вили,
почивни станции, обзавеждане и мебели за обществени сгради, както и обществени сгради. Найзабележителните сгради, изградени по техен проект са: Българска народна банка, Министерство
на отбраната, Катедралата „Света Неделя“ сградата на Столична община, Театъра на Народната
армия в София, 1927 г. , хотел „Балкан“ (сега Шератон) и др. Умира на 6 март 1970 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 от НИПООППППХЕТСО във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от НИПООППППХЕТСО, като
интегриран файл към настоящия доклад, предлагам скици на описаните в доклада улици и като
прикачен файл, изпращам проект на решение.
Приложение:
1. Проект на решение на СОС – прикачен файл
2. Цифров модел на информационна система Софкар на обхвата на улиците с ограничителни осови
точки – интегриран файл
3. Становище изх. № 08-00-699/1//01.04.2022 г. от „ГИС- София“ ЕООД - интегриран файл
Скици.rar
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Изготвил:
Катя Христова, главен експерт в отдел АИО
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
ЗА: Именуване на безименни улици в СО – район „Студентски”, м. „Витоша ВЕЦ
Симеоново“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с 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.
С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И
РЕШИ:

С Ъ В Е Т

1. Именува безименна улица с начало от ул. „Пъстър свят“ между кв. 24 и кв. 24а
с обхват на уличната регулация от О.Т. 6 – О.Т. 7 – О.Т. 9 – О.Т. 13 – О.Т. 155 (11) с
името улица „Арх. Петър Загорски “.
2. Именува безименна улица с начало бул. „Симеоновско шосе“ между кв. 7 и кв.
9 с обхват на уличната регулация от О.Т. 24а – О.Т. 186 с името улица „Арх. Борис
Далчев“.
3. Именува безименна улица между кв. 10а и кв. 10б с обхват на уличната
регулация от О.Т. 169 – О.Т. 192 с името улица „Арх. Панталей Цветков“.
4. Именува безименна улица между кв. 4 и кв. 4а с обхват на уличната регулация
от О.Т. 129а – О.Т. 159б с името улица „Арх. Димитър Цолов“.
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.

Председател на Столичния
общински съвет:

X
Председател на СОС

Юрист от Администрацията на
район „Студентски“

X
Главен юрисконсулт на СО - район "Студе...

