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РЕГ. №
Подписано от: Dragomira

Tsvetkova

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА22-ВК08-9724/24.06.2022 г.
ОТНОСНО: Именуване на улица на територията на район „Триадица“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад с рег. № СОА22-ВК08-9724/24.06.2022 г. от кмета на район
„Триадица“ – г-н Димитър Божилов, относно преименуване на улица „488-а“ на територията
на района с името „Георги Черкелов“ 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 преименуване на улици, които се внасят за разглеждане в СОС, задължително
трябва да съдържат:
1. Сведения за обекта и причини които налагат преименуването;
2. Мотиви за предлаганото наименование;
3. Ограничителни осови точки на улицата, за която се иска преименуване;
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.
Електронен документ, подписан с електронен подпис. На адресата се изпраща чрез АИССО/АИССОС.

Съгласно становището на „ГИС – София“ ЕООД с № 08-00-1361/1/22.06.2022 г. в
гореописаната ул. „488-ма“ съществуват адреси, които са одобрени със заповед на Кмета на
Столична община и се използват за гражданска регистрация. Съгласно нарочна справка от
отдел „АОН“ на СО Район „Триадица“ към 23.06.2022 г. в посочения участък са
регистрирани общо 16 /шестнадесет/ лица по постоянен адрес и 19 /деветнадесет/ лица по
настоящ адрес. В тази връзка 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,
29.6.2022 г.
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МИРОСЛАВ БОРШОШ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Miroslav Laslo Borshosh

Съгласувал чрез АИССО: Биляна Генова – Директор на дирекция „Култура”
Изготвил чрез АИССО: Биляна Балева – ст. юрисконсулт, Дирекция „Култура“
дата: 28.06.2022 г.

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

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ТРИАДИЦА“
София; ул. „Алабин“ № 54
тел.: 02 8054 101, факс: 02 981 17 91, 02 8054 115

e-mail: triaditza@triaditza.org
www.triaditza.org
Възстановим подпис
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Подписано от: ILIYANA

ALEKSANDROVA

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ
ДИМИТЪР БОЖИЛОВ – КМЕТ НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”
ОТНОСНО: Преименуване на улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Представям Ви настоящия доклад във връзка с инициативно писмо на български актьори,
изкуствоведи, кино и театрални режисьори за кръщаване на улица в гр. София на името на
големия български актьор Георги Черкелов, постъпило в СО Район „Триадица“ с № РТР22ГР94-1435/14.06.2022 г.
На територията на СО Район „Триадица“ съществуват много улици, които са безименни
или на които са определени имена с цифри с оглед означаването им по някакъв начин. Една от
тези улици е ул. „488-ма“, находяща се между кв. 29 и кв. 30 в м. „Кръстова вада“ на СО Район
„Триадица“, която с настоящия доклад предлагаме да бъде преименувана с името ул. „Георги
Черкелов“ предвид значимостта на живота и делото на същия.
За използване на името на Георги Черкелов за именуване на улица писмено са дали
съгласие неговите съпруга Зина Строгова-Черкелова, дъщери Ирина Черкелова и София Блейк
и сина му Иван Черкелов. Същите са негови законни наследници, установено, че справка от
отдел „АОН“ на СО Район „Триадица“ от 15.06.2022 г.
Инициативата за кръщаване на улица на името на Георги Черкелов е подкрепена и от
Съюза на българските филмови дейци с писмо № РТР22-ГР94-1435/23.06.2022 г.
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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РАЙОН „ТРИАДИЦА“
София; ул. „Алабин“ № 54
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Съгласно извършена проверка от „Географска информационна система-София“ ЕООД (ГИС)
към 22.06.2022г. с №08-00-1361/1/22.06.2022 г. в поддържаната от дружеството информационна
система СОФКАР гореописаната улица се намира от ОТ 361 през ОТ 372 (372а), ОТ 371 (370а),
ОТ 370 (370б), ОТ 369 до ОТ 368 между кв. 29 и кв. 30 в м. „Кръстова вада“ и към настоящия
момент се описва с името ул. „488-ма“. Проверката на ГИС е установила още, че към 22.06.2022
г. на територията на Столична община не съществува улица и/или площад с наименование
„Георги Черкелов“.
Съгласно становището на „ГИС – София“ ЕООД в гореописания участък (ул. „488-ма“)
съществуват адреси, които са одобрени със заповед на Кмета на Столична община и се
използват за гражданска регистрация. След направена справка от отдел „АОН“ на СО Район
„Триадица“ към 23.06.2022 г. в посочения участък са регистрирани общо 16 /шестнадесет/ лица
по постоянен адрес и 19 /деветнадесет/ лица по настоящ адрес.
Георги Черкелов е роден на 25 юни 1930 г. в град Хасково. След като учи 3 години право
в Софийския университет, решава да завърши ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. През 1956 г. се
дипломира със специалност актьорско майсторство и режисура при професор Моис Бениеш.
Започва кариерата си като артист във Врачанския театър (1956 – 1959).
Играл е и на сцените на Народен театър за младежта (1960 – 1968), Сатиричния (1959 –
1960) и Народния театър (1972 – 1985) и (1989 – 1991), Драматично-куклен театър „Иван
Радоев“ Плевен (1985 – 1989), театър „Барбуков“ (1994 – 1995), Нов драматичен театър „Сълза
и смях“ ((след 1995) и в СИФ (1968 – 1972) и (от 1975-). През 1982 – 84 г. е художествен
ръководител на Хасковския драматичен театър, на чиято сцена се изявява не само като актьор,
но и като режисьор. От 1985 до 1990 г. е директор на Плевенския драматичен театър, докато
продължава да играе в Народния театър „Иван Вазов“. Режисьор е на постановките „Полет над
кукувиче гнездо“, „Спасителят в ръжта“, „Хъкълбери Фин“, „Борци“ и др. Сценичните
адаптации на „Хъкълбери Фин“ и „Спасителят в ръжта“ е направил сам. През 2010 г. излиза
негов сборник с разкази („Разкази и имейли“), издаден от Locus Publishing. Дебютът му в
киното е през 1961 г. Черкелов добива широка популярност с ролята си на Богдан Велински от
сериала „На всеки километър“, където играе събирателен образ на Никола Гешев – шеф на
отделение „Борба с комунизма“ в страната до 1944 г. Това е една от най-запомнящите се роли в
историята на българското кино.
За 50 години Черкелов е създал над 100 роли в театъра и около 70 роли в киното.
Пресъздал е най-много централни герои в Шекспирови пиеси. Изиграл е почти целия репертоар
на британския класик. Стилът на Черкелов е интелигентен, с пестеливи изразни средства,
базиран на фини нюанси в интонацията, на тежките паузи и на солидно произнесените фрази.
Негова запазена марка са вътрешното достойнство и достолепие.
Незабравими са изпълненията му в ролите на Крал Лир, Ричард II, Сократ, Хлудов и
много други. Участва във филми като „Съдията“ (1986), „Цар и генерал“ (1966), „Бялата стая“
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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(1968), „Мъже в командировка“ (1969), „Князът“ (1970), „Сватбите на Йоан Асен“ (1975),
„Топло“ (1978), „Черешова градина“ (1979), „Аспарух“ (1981), както и във филмови
копродукции в Италия („Галилео Галилей“ – 1969) и Германия. Режисьор е на телевизионния
филм „Спирка Берлин“. Член на САБ и СБФД (1970).
Във връзка с горното, приложено Ви изпращам:
1. Инициативно писмо за именуване на улица на името на Георги Черкелов.
2. Списък с роднините на Георги Черкелов с оглед искане на съгласие от наследниците.
3. Становище на ГИС относно именуване на улица на името на Георги Черкелов.
4. Схема на улица „488-ма“.
5. Съгласия на наследниците за именуване на улица на името на Георги Черкелов.
6. Писмо от Съюза на българските филмови дейци.
7. Справка за адресно регистрираните лица на адреси на ул. „488-ма“
8. Проекторешение за преименуване на улица.

Становище на
Схема на улица
Списък с
Инициативно
ГИС.pdf
роднините
Георги
Черкелов.pdf
писмо за именуване на
улица на на
името
на Георги
Черкелов.pdf 488-ма.pdf

Съгласия на
наследниците.pdf

Писмо от Съюза
на българските ф илмови дейци.pd

Проекторешение
Справка за
2022лица
- Георги
Черкелов.doc
адресно регистрираните
на адреси
на ул. 488.pdf

С УВАЖЕНИЕ:
Възстановим подпис
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Димитър Божилов

КМЕТ НА СО- РАЙОН "ТРИАДИЦА"
Подписано от: DIMITAR PETROV BOZHILOV

Съгласувал: Николай Недялков, секретар на СО Район „Триадица“ – чрез АИССО
Изготвил: София Вачева, ст. юрисконсулт в отдел „ПНОЧР“ – чрез АИССО
Дата: 24.06.2022 г.

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във
формат .doc и .pdf. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО/СЕОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
ЗА: Преименуване на улица в СО Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“
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:
Преименува участък от ОТ 361 през ОТ 372 (372а), ОТ 371 (370а), ОТ 370 (370б),
ОТ 369 до ОТ 368 между кв. 29 и кв. 30 в м. „Кръстова вада“, СО Район „Триадица“,
представляващ улица с име „488-ма“, с името „Георги Черкелов“.

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.

X
Председател на СОС

____________________________________________________________
Възстановим подпис
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СОФИЯ ВАЧЕВА

Юрисконсулт в СО Район "Триадица"
Подписано от: SOFIYA

VACHEVA

