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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
ОТ
МАЛИНА ЕДРЕВА
/Председател на ПК по ОКНКМ/
Относно: Именуване на безименна улица в р-н „Витоша“ на името на Стоянка
Мутафова
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
На основание чл. 6, ал. 1, т. 2 от “Наредбата за именуване и преименуване на
общински обекти, премахване на паметници и художествени елементи на
територията на Столична община”, приета с Решение № 155 по Протокол № 102 от
08.03.2007 г. на Столичния общински съвет, представям на Вашето внимание
настоящия доклад с предложение и мотиви за именуване на безименна улица в р-н
„Витоша“ на името на легендарната актриса Стоянка Мутафова.
Стоянка Мутафова е една от най-известните български театрални и
филмови актриси. Завършва класическа филология в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, Държавна театрална школа към НТ „Иван Вазов“ и
театралния отдел на Академията за изкуствата в Прага. През периода 1946-1949
година работи в театър в Прага, а след това – до 1956 година в Народния театър.
Мутафова е сред основателите на Държавния сатиричен театър „Алеко
Константинов“, където работи от 1956 до 1991 г.
Играе над 100 роли в театрални постановки. Измежду пиесите с нейно
участие са „Три сестри“, „Дванайсета нощ“, „Големанов“, „Госпожа Министерша“,
„И най-мъдрият си е малко прост“ и „Арсеник и стари дантели“.
Популярна с над 30 роли във филмови и телевизионни продукции като
„Големанов“, „Вражалец“, „Милионерът“, „Новогодишна шега“, „Топло“,
„Любимец 13“, „Специалист по всичко“, „Кит“ , „Столичани в повече“ и много
други.
Ел. документ подписан с КЕП. Докладът не носи хартиен носител на адресата. Насочва се чрез АИССО/
АИССОС/ССЕВ/СЕОС. Докладът съдържа две интегрирани файлови приложения във формат .doc и две
интегрирани файлови приложения във формат .pdf

След извършена справка в ГИС – София, в близост до ул. „Ненко
Балкански“, ул. „Христина Морфова“, ул. „Дамян Дамянов“, се ситуира безименна
улица от О.Т. 886, през О.Т. 880, О.Т. 875, О.Т.872, О.Т. 867 ДО О.Т. 857 по плана
на м. „Драгалевци – разширение – север“. В поддържаната от дружеството система,
към настоящия момент на територията на Столична община не съществува улица с
името „Стоянка Мутафова“.
Във връзка с горе-изложеното предлагам на Столичния общински съвет да
вземе решение за именуване на посочената безименна улица в СО – район
“Витоша” на името на Стоянка Мутафова
Приложения:
1. Проект на решение
ПНР.docx

2. Биографична справка
Биограф ична
справка_Стоянка Мутаф ова.docx

3. Становище от ГИС София ЕАД
СОА22-ВК08-8772-6
_ГИС_становище_240622.pdf

4. Предложение за именуване от Сатиричен театър „Алеко Константинов“
Предложение_Сат
иричен_театър.pdf

5. Извадка от цифровия модел на СОФКАР
Извадка_СОФКАР.p
df

С УВАЖЕНИЕ,
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МАЛИНА ЕДРЕВА

Малина Едрева
Председател на ПК по ОКНКМ
Подписано от: Malina Edreva Audoin
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
Относно: Именуване на безименна улица на територията на район “Витоша” на името
на Стоянка Мутафова
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за именуване и преименуване на
общински обекти, поставяне и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на Столична община,
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Именува безименна улица с осови точки от О.Т. 886, през О.Т. 880, О.Т. 875, О.Т.872,
О.Т. 867 до О.Т. 857 по плана на м. „Драгалевци – разширение – север“, район Витоша
– СО с името “Стоянка Мутафова”.
2. Възлага на кмета на Столична община да информира гражданите на Столична община
за приетото решение, съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински
обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи
на територията на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено
на ……………….20……год., Протокол №…………..точка………….. от дневния ред,
по доклад №……………….. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.
Председател на
Столичния общински съвет:
Георги Георгиев

