
№
Рег. 

№

Кандидатстваща организация и регистрационен 

№
Име на проекта

1 2 4 4

1 12
Софийска градска художествена галерия

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

2 161 Народно читалище "Джон Атанасов - 1999" "Зад оградата"

3 219 Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1922" "Милиарна колона"

4 227
Национален археологически институт с музей при Българска 

академия на науките"
"Археологическото наследство на Сердика - за нас и за децата ни"

5 236
Гражданско сдружение "Епископ Йосиф Щросмайер"

Реставрация, консервация и социализация на войнишкия паметник, намиращ се в кв. 
Илиенци"

6 300
Фондация "Център за модернизиране на политики"

"Улица на буквите: по пътя на София за европейска столица на културата през 2019 
г."

7 316

Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1927", с. Долни 
Богров

"Консервация, реставрация и експониране на археологически структури от 18-19 в., 
пренесени от ИАР  "Сердика - Средец" в парковата среда на площадка в с. Долни 

Богров, район "Кремиковци, СО"

8 319 Сдружение "Евро-български културен център" "СОФИЙСКАТА МАЛА СВЕТА ГОРА - ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ"

9 452
Асоциация на реставраторите в България

"Аварийни, проучвателни дейности, изготвяне на концепция за цялостна 
реставрация и етап от реставрацията на стенописите в църква "Св. Николай 

Чудотворец" с.Желява - Софийско"

10 472
Национален исторически музей

"Устойчиво социализиране на прилежащата среда в недвижимата културна ценност - 
Боянска църква"

11 476

"Български национален комитет на Международния съвет за 
паметници на културата и забележителните места (БНК на 

ИКОМОС)
"Реставрация на стенописите в катедрален храм "Св. Неделя" в София"

12 494 "РИА ЗЛАТЕН ЗМЕЙ" "Виртуален музей "Сердика - Средец - София"

13 659 Църковно настоятелство на храм "Св. Троица" и храм "Св.Мина" "Реставрация на икони и иконостас на църквата "Св. Мина", квартал "Слатина", 
София"
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14 663 "Ц.С.М" ООД "Вуртуално пътуване във времето с мемориал на сердикийци"

15 707
ПКСХП "Св.Александър Невски"

"Реставрация на стенописите и металната декорация на входното пространство на 
ПКСХП "Св. Александър Невски"

16 710
Църковно настоятелство при храм "Св. Харалампий" - с.Горни 

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

17 734 Институт за изследване на изкуствата "Античност в периферията - III"

18 740
"Системи, продукти, анализи консулт" ООД

"Обработка и подготовка за експониране на стенописни фрагменти, свалени от две 
средновековни църкви в археологическия контекст на Метростанция 8 - II"

19 769 Съюз на колекционерите в България "Софийската Света гора - наследството, което принадлежи на София"

20 784 Сдружение "Култура и право" "Паметниците на културата в София - достъпни за хора с увреждания - 2 фаза"

21 821 Софийско гражданско сдружение "Щастливеца" "Бъдеще за миналото на София"

22 846 Институт за Етнология и Фолклористика с Етнографски музей "Свети места в София и Софийско"

23 849 "ИТУС 98" ЕООД "Пътеводител на археологическите паметници в София"

24 854
"ВИТА РЕСТА" ООД

"ЛАПИДАРИУМЪТ В ДОКТОРСКАТА ГРАДИНА - ЧАСТИЦА ОТ ДУХА НА АНТИЧНА 
СЕРДИКА"

25 880
"Реставрация 02" ООД

"Аварийни консервационно-реставрационни работи на църква "Св. Спас" от историко-
археологически резерват Сердика-Средец"

26 891
"Реклама нова" ООД

"Дигитализация на част от фонда на Софийския исторически музей при ОП "Стара 
София"

27 896

Сдружение с нестопанска цел за археологически проучвания и 
екологична защита на археологически паметници - Копам БГ

"Урвич - последната крепост на Шишмановци"

28 899 Гражданско сдружение "Сердика Сакра" "Триизмерна възстановка на античния град Улпия Сердика"
29 901 Фондация "София за култура и изкуства" "Съвременна градска археология"

30 921
Православен храм "Св. Троица", кв.  Ботунец

"Консервация и реставрация на църковна живопис от православен храм  "Св. 
Троица, кв. Ботунец"

31 953
Църковно настоятелство при храм "Св. Седмочисленици - София"

"Реставрация на стенописите в храм "Св. Седмочисленици" - принос в културното 
развитие на столицата"

32 967
Фондация "Интелект 22" "Консервация и реставрация на вратите на храм-паметник "Св. Александър Невски"

33 977
Фондация "Център за предпиемачество и управленско развитие - 

България"
"Преоткрий европейската културна столица, София"

34 978

Сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - 
приоритети"

"Иновативна достъпност до културното-историческо наследство - социализация на 
емблематични сгради в центъра на София"

35 982 "РИНО 2005" ЕООД "Почистване, консервация и реставрация на обект "Римска стена" - София



36 982
"РИНО 2005" ЕООД

"Аварийна консервация на обект "ОСТАНКИ ОТ ОБЩЕСТВЕНА МИНЕРАЛНА БАНЯ 
(ХАМАМ) ДО ДЖАМИЯ "БАНЯ БАШИ" - СОФИЯ

37 992
"Геокад 93"

"Съхранение и разпространение на културното наследство в централната градска 
част на гр. София, посредством 3D лазерно сканиране"

38 1006 Фондация "Енчо Керезов" "Виртуален музей на българското цирково изкуство"
39 1017 Кооперация "Техно кооп" "Забравени политици - гробът на Петко Каравелов"

40 1064
"ВВ Импекс" ЕООД

"Дигитализиране на културните ценности и традиции на столицата - историческото 
наследство във високотехнологичното съвремие на Европа"

41 1069 Народно читалище "Георги Бенковски - 1911" "Реставрация и консервация на къща-музей "Васил Левски" - кв. Бенковски"

42 1074 ЕТ "Йорада" - Цв. Лозев" "Възстановяване на бронзовите венци от Докторския паметник"

43 1092 Фондаци "Адорация" "Духовните корени на прадедите на софиянци"

44 1094
ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА 

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
"Консервация, реставрация и социализация на монументална скулптура в 

Скулптурния парк на МВнР"

45 1096 Съюз на артистите в България "СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТРАЛНА ПАМЕТ В БЪЛГАРИЯ"

46 1100 Кооперация "Иф- 94" "СУ "Св. Климент Охридски" - знаци на духовността и места на паметта"

47 1106
"Нота бене фарма" ООД

"Изписване на храм "Св. Успения Богородично" - с. Бусманци в чест на 100 години от 
новото освещаване - първи етап"

48 1146 "УОТА" ООД "Софийска архитектурна игра"

49 1150 Българска асоциация на университетските жени (БАУЖ) "Социализация на културно-историческото наследство на българските жени в град 
София (XIX - средата на XX в.)

50 1164 Фондация "Инициатива за социална интеграция" "Докосни и виж"

51 1172
"КОЛУЕЙ България" ООД

"Обновяване на техническото оборудване на постоянната експозиция на отдел 
"Средновековно и възрожденско православно изкуство" / Крипта НМБИИ"

52 1197 АНАСТИЛОСИ ЕООД
"Консервация и реставрация на главен кръст на основен купол на храм "Св. 

Седмочисленици"
53 1221 Академично Етноложко Сдружение "Градът - памет, символи, пространства"
54 1234 Сдружение "Европа за Вас" "Социализация на графити - културата в столицата"

55 1237

Българска академия на науките "Старите книги говорят"

56 1238
Манастир "Св. ВМЧК Георги Победоносец"

"Реставрация на конструкция и социализация на Мманасирска църква "Покроп 
Богородичен" в Кремиковския манастир "Св. Георги Победоносец", кв. Кремиковци"



57 1240 Централен Израилтянски духовен съвет "Мултимедийна инсталация - Евреите в България"


