
№ Рег.
№ Кандидатстваща организация Име на проекта

1 2 3 4 5

1 12 СГХГ
Консервация, реставрация и социализация на монументална 
скулптура в парковите пространства на гр. София, собственост 

на СГХГ
ДОПУСНАТ

2 157 СЧ "Климент Охридски 1997" Реставрации и експониране гроб на Хонорий - ІІ етап ДОПУСНАТ

3 161 Народно читалище "Джон Атанасов - 1999" "В зората на европейската цивилизация - осем хиляди години 
живот на територията на София" ДОПУСНАТ

4 227 Национален археологически институт с музей при 
БАН "Западната порта на Сердика" ДОПУСНАТ

5 236 Гражданско сдружение "Епископ Йосип 
Щросмайер"

"Реставрация, консервация и социализация на войнишкия 
паметник в квартал "Илиянци" ДОПУСНАТ

6 264 Сдружение "Немо" "Римските вили в София и околностите" НЕДОПУСНАТ

7 281 Национален дарителски фонд "13 века България" "Реставрация на храм "Св. Мина" ДОПУСНАТ

8 319 Сдружение "Евро-български културен център" "СОФИЙСКАТА МАЛА СВЕТА ГОРА - СВЕЩЕНАТА 
СТОЛИЧНА ОГЪРЛИЦА" ДОПУСНАТ

9 404 Студентско общество за компютърно изкуство "Градът под нас" ДОПУСНАТ

10 420 "Сензор С" ЕООД "Виртуална София - посетете градът на върховете" ДОПУСНАТ

11 586 Сдружение за български семейни ценности, 
традиции и култура "Българче" "София - древна и млада столица на културата" ДОПУСНАТ

12 663 Продуцентска фирма "Ц.С.М." ООД "Виртуално пътуване във времето с мемориал на сердикийци" НЕДОПУСНАТ

13 710 Църковно настоятелство при храм "Св. 
Харалампий" - с. Горни Богров

"Опазване и неотложна реставрация на храм "Св. 
Харалампий" - с. Горни Богров" НЕДОПУСНАТ

14 810 Сдружение "Професионален форум за 
образованието" Градски куест "Загадките на София" ДОПУСНАТ

15 819 "Никифоров студио" ЕООД Технически проект за консервация, реставрация и 
експониране на Лъвов мост" НЕДОПУСНАТ

16 854 "Вита реста" ООД Лапидариумът в Докторската градина - частица от духа на 
антична София НЕДОПУСНАТ

17 883 Институт за политика и обществени комуникации "София - жива културна традиция" НЕДОПУСНАТ

            Направление № 8. Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни 
традиции на столицата



18 896
Сдружение с нестопанска цел за археологически 

проучвания и екологична защита на 
археологически паметници - КОПАМ БГ"

"Урвич - последната крепост на Шишмановци" ДОПУСНАТ

19 978 Сдружение "Център за подкрепа на социалната 
интеграция"

"Иновативна достъпност до културно-историческото 
наследство - социализация на емблематични сгради в центъра 

на София, фаза 2"
ДОПУСНАТ

20 992 "Геокад 93" ЕООД
Тримерно лазерно сканиране на Храм "Света София  

премъдрост божия" и изработване на тримерен виртуален 
музей

ДОПУСНАТ

21 992 "Геокад 93" ЕООД "Четирите храма в сърцето на София" ДОПУСНАТ

22 1006 Фондация "Енчо Керязов" "Виртуална история на стационарните циркове в София през 
20 век" ДОПУСНАТ

23 1017 Кооперация "Технокооп" Забравени политици НЕДОПУСНАТ

24 1074 ЕТ "ЙОРАДА" - Цв. Лозев Възстановяване на бронзовите венци от Докторския паметник НЕДОПУСНАТ

25 1169 "Студио "Витамин" ЕООД "За "обичайната" СОФИЯ" ДОПУСНАТ

26 1412 Сдружение на собствениците на ЕС "Инвестиционен архитектурен проект за реставрация и цветно 
решение на фасадата на улица "Екзарх Йосиф" 9" НЕДОПУСНАТ

27 1255 Манастир "Св. Йоан Рилски" "Реставрация на средновековни стенописи от 1596 г. в храм 
"Св. Йоан Рилски" - Куриловски манастир" НЕДОПУСНАТ

28 1263 Агенция за устройство, развитие и евро 
интеграция "Екорегиони" "Интерактивен исторически атлас на град София" ДОПУСНАТ

29 1269 "Метроко муникация" ЕООД "Цикъл кратки филми - Сердика, град на императори" ДОПУСНАТ
30 1278 "ВИП Кълекшън" ЕООД "София корени и криле" ДОПУСНАТ

31 1298 ЕТ "Рино - Мирослав Дойчинов" Консервация на обект "Останки от обществена минерална 
баня (хамам) до джамията "Баня Баши" - София НЕДОПУСНАТ

32 1308 Анкор А Дженте "Проектиране" ДОПУСНАТ

33 1319 Научен архив на БАН "Дигитален каталог за история на София по документи от 
Научния архив на БАН (1878 г. до средата на XX в.) НЕДОПУСНАТ

34 1350 "Р.А.И. студио" ООД "Старите софийски кинозали - пространства на съвременното 
културно наследство" НЕДОПУСНАТ

35 1355 Сфружение "Фрий София Тур" "Тематични обиколки на София - Арт, културна" НЕДОПУСНАТ

36 1380 "ВАМОС" ООД "Експониране и социализация на триъгълната кула в Сердика" ДОПУСНАТ

37 1386 "Донтдиайуай" "Градско стопанство" ДОПУСНАТ

38 1339 ИНС АРТС ЕООД

"Обновяване и въвеждане в постоянна експлоатация на 
макети на шест коня с прилежащите им галапарадни муниции, 
част от позлатената каляска на цар Фердинант І от 18 век - 

собственост на музея за история на София"

ДОПУСНАТ



39 1424 "В 12" ЕООД "Макет на София" ДОПУСНАТ
40 1428 "Джей Пи Мюзик" ЕООД "Сцени на времето" НЕДОПУСНАТ

41 1461 "АС - Геоинженеринг" ЕООД Буховският манастир " Света Мария Магдалина" в 
многовековното наследство на християнска София ДОПУСНАТ

42 1464 Център за Е-Бизнес подкрепа Анима - ЕООД

"Творческата мрежа за социализация на културно-историческо 
наследство, дигитално изкуство и авангардна култура чрез 
цифровизация и създаване на иновативни форми и канали в 

интернет пространството"

ДОПУСНАТ

43 1469 "Сарди" ЕООД "Триизмерни информационни макети на археологическите 
останки на улица "Сердика" НЕДОПУСНАТ

44 1508 Фондация "Илия Бежков" Паметник на Илия Бежков" НЕДОПУСНАТ


