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СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ УТВЪРДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО 
СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” ПРЕЗ 2011 г., ПРИОРИТЕТ №8  

„ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ 
ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ НА СТОЛИЦАТА”, 

СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ: 
 

 
№ 

Кандидатстваща 
 организация и регистрационен № Име на проекта Финансиране 

1 
№ 12, Софийска градска художествена 

галерия 

„Консервация, реставрация и 
социализация на монументална 

скулптура в парковите пространства на 
гр. София, собственост на СГХГ” 

33 300 лв. 

2 № 21, Национален исторически музей 
„Парковите пространства на 

Националния исторически музей – 
експозиция на открито” 

49 000 лв. 

3 
№ 157, Студентско читалище „Св. 
Климент Охридски – 1997” 

„Реставрация и експониране на гроб 
номер 3 от комплекса на некропола на 

базиликата Света София” 
149 217 лв. 

4 
№ 161, Народно читалище „Джон 

Атанасов - 1999” 
„Зад фасадата” 39 000 лв.  

5 
№ 227, Национален археологически 

институт с музей 

„София – Сердика – Средец – културна 
столица на Европа през 2019 г. Принос 
към проучване и популяризиране на 

културното й наследство” 

78 357 лв. 

6 
№ 236, Гражданско сдружение 
„Епископ Йосип Щросмайер” 

„Опазване и социализация на паметника 
на епископ Щросмайер” 4 939 лв. 

7 
№ 319, Сдружение „ЕВРО – български 

културен център” 
„СОФИЙСКАТА МАЛА СВЕТА ГОРА 

- ДРЕВНА И МЛАДА” 62 242 лв. 

8 
№ 452, Асоциация на реставраторите в 

България 
„Реставрация на стенописите в 

катедрален храм „Св. Неделя” в София” 33 220 лв. 

9 № 488, „Травъл медиа груп” ЕООД „Сърцето на града” 8 000 лв. 

10 № 573, „Бу арт Консепт” ЕООД 
„Паметник на археолога „Професор 

Георги Китов” 
5 000 лв. 

11 № 606, „Великан 3” ЕООД „Булевардът на София” 39 555 лв. 

12 №  614, „АЛЕОН” ЕООД 
„Културните паметници на София – 

интерактивна карта и интернет каталог” 
25 000 лв. 

13 
№ 630, Национална финансово-

стопанска гимназия 

„Да спасим от разруха „Червената 
сграда с кулата” – гордост на поколения 

столичани” 
5 000 лв. 

14 № 707, ПКСХП „Св. Ал. Невски” 
„Реставрация на единадесет мозайки в 
люнетите на ПКСХП „Св. Ал. Невски” 16 000 лв. 

15 
№ 710, Църковно настоятелство при 
храм „Св. Харалампий – Чудотворец” – 

с. Горни Богров 

„Опазване и неотложна реставрация на 
храм „Св. Харалампий” – с. Горни 

Богров” 
18 900 лв. 

16 
№ 722, Студентско читалище 

„Григорий Цамблак” 
„Аварийна реставрация на "Западната 

порта на Сердика”                                                                                                             
38 750 лв. 

17 
№  734, „Институт за изследване на 

изкуствата” - БАН 
„Античност в периферията”  27 490 лв. 

18 № 784, Сдружение „Култура и право” 
„Паметниците на София – достъпни за 

хора с увреждания” 
34 000 лв. 

19 №  849, „ИТУС 98” ЕООД  „Пътеводител „Археологическите 7 000 лв. 
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паметници в 
София” 

20 №  854, „Вита реста” ООД  

„Почистване, консервация и 
реставрация на 

паметниците от алеята на бележитите 
българи в Борисовата градина” 

22 950 лв. 

21 № 880, „Реставрация – 02” ООД 

„Консервационно-реставрационни 
работи на триъгълна кула от историко-
археологически резерват Сердика-

Средец” 

20 000 лв. 

22 
№ 883, Институт за политика и 
обществени комуникации 

„София – културни отражения” 17 850 лв. 

23 №  886, „Конструктивно проектиране”  „Източната врата на София”  29 994 лв. 

24 № 890, СД „Полихромия – Петрови”  

„Аварийно – спасителна реставрация и 
консервация на Раннохристиянски 
църковен комплекс на „Лозенецския 

хълм” 

15 000 лв. 

25 

№ 896, Сдружение с нестопанска цел за 
археологически проучвания и 

екологична защита на археологически 
паметници „Копам БГ” 

"Урвич - последната крепост на 
Шишмановци" 

38 510 лв. 

26 
 № 897, Манастир „Св. Арх. Михаил”, 

гр. Бухово 

„Възстановяване и съхранение на 
оцелялото от манастира „Св. Арх. 

Михаил” край гр. Бухово 
26 000 лв. 

27 
№ 899, Гражданско сдружение 

„Сердика Сакра” 
„Триизмерна възстановка на античния 

град Улпия Сердика” 50 000 лв. 

 
 
 


