
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 51  
От 04.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 641 
 
 

ОТНОСНО: Именуване и преименуване на булеварди, улици и площад 
в ж.к. „Дъбника и ж.к. „Сениче” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 

18 от ЗМСМА 

Р Е Ш И: 
Именува и преименува следните булеварди, улици и площад в 

ж.к.”Сениче” и ж.к.”Дъбника” в гр. Враца както следва: 
1. бул.”Христо Ботев” - продължение на бул. „Христо Ботев” след надлез 

„Дъбника” до регулацията на града. 
2. бул.”Европа” – от кв.”Кулата”, под надлез „Дъбника”, южно от 

ж.к.”Дъбника” до бул.”Мито Орозов” с евентуално продължение към вилната 
зона. 

3. бул.”България” – северен околовръстен път на ж.к.”Сениче” и 
ж.к.”Дъбника” от бул.”Европа” до бул. “Мито Орозов”. 

4. бул.” Стоян Ц. Даскалов” – от бул. “Европа”, източно от бл. „Орбита” 11 
и РУМ, западно от бл.26 до бул. “България”. 

5. бул.”Съединение” – от бул.”Европа”, източно от бл. 62, през 
ж.к.”Сениче”, пресича бул.„Христо Ботев”, северно от ОДЗ „Зора”, южно от 
черква „Свети Мина” и блокове 23, 24, 25 до бул.”България” при бл. 128. 

6. ул.”Славянска” – от бул.”Европа”, северно от бл. 51, пресича бул. 
„Христо Ботев”, южно от “Пени Маркет” и пощата, северно от бл.142 до ЦДГ 
„Знаме на мира”. 

7. ул.”Йордан Радичков” – в ж.к. “Сениче”от бул. “Европа” до Дневен дом 
за деца ”Зорница”. 

8. ул.”Надежда” – в ж.к.”Сениче”, успоредно на бул.”Христо Ботев”, от бл. 
52 до бул. “България”. 

9. ул.”Независимост” – в ж.к.”Дъбника”, успоредно на бул. ”Христо 
Ботев”, от бул.”Европа”, западно от блокове 13 и 12, до бул. ”България”. 

10. ул.”Възраждане” – от блок 1, източно от блок 13, пресича ул. 
“Славянска”, и от пл. “Възраждане”, западно от блок 16, до бул. ”Съединение”. 

11. ул.”Околчица” – продължение на съществуващата улица до бул. 
“България”.  

12. ул.”Андрей Цветков” – от ул. “Възраждане”, северно от блокове 6 и 7.  
13. ул.”Асен Босев” – от бул. “Христо Ботев”, северно от блокове 1 и 3, до 

бл.5. 
14. ул.”Димитър Бучински” – от бул.”Европа”, западно от блокове 11, 9 и 

142, до ул. “Славянска”. 



15. ул.”Людмил Кирков” – северно от блокове “Орбита” с номера 6, 5, 3, 4, 
7, 13, 12 и 11, до бул. “Стоян Ц. Даскалов”. 

16. ул.”Митрополит Паисий” - от бул.”Европа”, източно от бл. 140 и парк 
“Дъбника”, западно от бл. 104 и 105, до пресичането с бул.”Съединение”. 

17. ул.”Свети Мина” – от бул.”Съединение”, западно от бл. 22, до бул. 
“България”. 

18. ул.” Изгрев” – от блок 21, северно от блокове 20, 22, 25 и 26 до бул. 
“България”. 

19. ул.”Тодор Рачински” – от ул. “Митрополит Паисий”, северно от бл.105 и 
33, пресича бул. “Стоян Ц. Даскалов”, северно от блок 35, до училище “Давид 
Тодоров”. 

20. ул.”Цар Иван Александър” – от бул. “Европа”, източно от блокове 37, 36 
и 139, пресича бул. “Съединение”, източно от бл.29 и 27 до бул.”България”. 

21. ул.”Цар Иван Срацимир” – от ул.”Цар Иван Александър”, западно от 
блокове 38 и 42, до ул. “Цар Иван Шишман”.  

22. ул.”Цар Иван Шишман” – от бул. “Европа”, западно от блокове 41 и 43, 
източно от блокове 129, 131 и 145, до бул. “Съединение”. 

23. Площад “Възраждане” – територията на поземления имот на сградата на 
пълномощничеството на ж.к. “Дъбника” и “Сениче”. 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


