
СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”  2011 г. 
 

ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ ПО 
ПРИОРИТЕТ 8 – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА 
КУЛТУРАТА И КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ НА СТОЛИЦАТА 

 
• Съдържателен обхват и приоритети на Програмата през 2011 г. 
Приоритет 8.  
Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на 
културата и културни традиции на столицата  
Проекти свързани с проучване, опазване, реставрация, консервация и 
социализация на недвижими паметници на културата на територията на 
София-град.  
 
Тематична област 1: Изучаване и съхраняване на културното наследство на 
София 
Дейности, насочени към изучаване на културното наследство на София и 
неговото съхраняване: теренни археологически проучвания, археологически 
разкопки, дейности по консервация и реставрация на недвижими и движими 
културни ценности, в т.ч.  и работни проекти за консервация и реставрация 
на недвижими археологически културни ценности,картографиране на 
археологическите обекти на територията на Столична община. 
Приоритетни теми в рамките на тематичната област: Античното и 
Средновековно наследство на София,  Софийската света гора, Южния парк 
на София като зона с археологическо наследство, Западна порта на 
Сердика, Св. София и прилежащия и некропол, Периферните градски райони, 
застрашени културно-исторически обекти, 1700г. от Едикта на 
толерантността на император Галерий. 
 
Тематична област 2: Популяризиране на културното наследство и развитие 
на културния туризъм 
Дейности, насочени към социализирането и популяризирането на 
културното наследство на София, повишаване на знанието в областта на 
културното наследство, създаване на иновативни информационни и 
образователни продукти, специализирани изложби и портали, ресурси за 
културен туризъм и др. 
Приоритетни теми в рамките на тематичната област: 
София – културна столица на Европа през 2019г., 1700г. от Едикта на 
толерантността на император Галерий, археологическото  наследство на 
София, младите хора и културното наследство, Софийската света гора. 
Преимуществено ще се подкрепят проекти, свързани с приоритетните теми. 
Проекти по този приоритет се приемат в една сесия на Програмата през 2011 
г. 
Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на 
един проект: до 150 000 лв. 



 
 

Промяна в срока – Само за 
Приоритет № 8 – вместо до 
31.03.2011 г. срокът за 
подаване на предложения се 
удължава до 30 април 2011г.
 
 
Промяна в чл. 17  на Правила за работата на Столична програма 
„Култура” –  добавя се нова алинея (3) със следния текст:  
 
 (3) Собственото участие за кандидатите по Приоритет № 8 - Историческо 
наследство, социализация на недвижими паметници на културата и 
културни традиции на столицата е в размер на 10% от стойността на 
проекта, под формата на парични средства, наличен персонал или техника;  
 
В Приложенията – към необходимите допълнителни документи относно 
Приоритет № 8: 
 

 Банков документ за доказване на наличието на 10% собствен принос 
към проекта или 

 Копия от трудови или граждански договори с лица във връзка с 
изпълнението на проекта, чиято стойност е равна или надхвърля 10% от 
стойността на проекта 

 Доказателства за наличието на активи собствени/наети необходими за 
изпълнението на проекта на стойност равна или надхвърляща 10% от 
стойността на проекта. 

 


