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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 4 3

на Столичния общински съвет
от 28.09.2017 година
За именуване на моста над река Владайска при пресичане на ул.
„Г.С.Раковски” с бул. „Сливница” с името „РАКОВСКИ МОСТ”,
поставяне в района на моста на бюст-паметник на Г.С.Раковски и
откриване на процедура за конкурс за проект за естетизация на „Раковски
мост” и района около моста.
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.17, чл.18, чл.19 и чл.21 от
Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне,
преместване и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на Столична община и чл.63 от Наредбата за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие за именуване на моста над река Владайска при
пресичане на ул. „Г.С. Раковски” с бул. „Сливница” с името „РАКОВСКИ
МОСТ” и поставяне на информационна табела, с текст:
„РАКОВСКИ МОСТ”
именуван по повод 150 години от смъртта на Г.С. Раковски
с Решение № 643 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. на Столичен
общински съвет
2. Дава съгласие за поставяне на бюст-паметник на Г.С. Раковски в
урегулиран поземлен имот, в който се намира сградата на Агенция
„Митници”, с надпис върху постамента: Георги С. Раковски, 1821 г. 1867 г., и разположен под него герб на София.

3. Разходите по изработването на постамента, монтажа на бюстпаметника и поддържането му да бъдат за сметка на Инициативен комитет
„РАКОВСКИ В СОФИЯ”.
4. Дава съгласие за откриване на процедура по организиране от
Главния архитект на София на конкурс за проект за естетизация на
„РАКОВСКИ МОСТ” и района около моста.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 28.09.2017 г., Протокол № 40, точка 33 от дневния
ред, по доклад № СОА17-ГР94-1398/7/21.09.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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