
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати по  
Приоритет № 8 – „Историческо наследство, социализация на недвижими паметници 

на културата и културни традиции на столицата”  
на Столична програма „Култура”- 2010 г. 

 
№ Регистрационен №/ Кандидатстваща 

 организация 
Име на проекта  

1. № 12 СГХГ „Консервация и реставрация на скулптурни творби 
на СГХГ” 

НЕДОПУСНАТ 

2. № 21 Национален исторически музей „Раннохристианските некрополи на Сердика – 
експозиция в лапидариума на Националния 
исторически музей” 

ДОПУСНАТ 

3. № 113 Фондация „Духовното наследство на Панчо 
Владигеров” 

„Софийски музикални седмици” НЕДОПУСНАТ 

4. № 135 Център по архитектурознание на БАН „Селска вила край Сердика” – проект за 
реставрация и консервация” 

ДОПУСНАТ 
 

5. № 157 Студентско читалище „Св. Климент 
Охридски” 

„Искам да знам историята на моя град” ДОПУСНАТ 

6. № 179 Театър „София” „Археология на бъдещето” ДОПУСНАТ 
7. № 192 ОП „Стара София” „Почистване на Братска могила и паметници от 

Алеятана бележитите българи в Борисова градина” 
НЕДОПУСНАТ 

8. № 227 НАИМ-БАН „Археологическо проучване на раннохристиянски 
комплекс в Лозенец” 

НЕДОПУСНАТ 

9. № 329 Институт „Хуманитас” „Опознай София” ДОПУСНАТ 
10. № 452 Асоциация на реставраторите в България „Реставрация на стенописите в катедрален храм 

„Св. Неделя” – София” 
ДОПУСНАТ 

11. № 485 „Магистра ООД” “Консервационно-реставрационни работи и 
оцветяване на фасадата на сграда на пл. „Лъвов 

НЕДОПУСНАТ 



 

мост” №1, парцел 8, кв. 104 по плана на ЦГЧ град 
София – индивидуален архитектурно строителен 
паметник на културата от местно значение, обявен 
в Държавен вестник БГ.40/1978 г. – етап 1” 

12. № 491 „Пан стратегии и комуникации” ЕООД „Луксозен пътеводител в 2 езикови версии – София 
– българският Йерусалим” 

НЕДОПУСНАТ 

13. № 496 „Тих-Ивел” „Историята на площадите по улиците и 
булевардите на София” 

ДОПУСНАТ 

14. № 496 „Тих-Ивел” “Гид „България – София” НЕДОПУСНАТ 
15. № 507 „Американска фондация за България – 

Клон България” 
„НЕприятели„ НЕДОПУСНАТ 

16. № 511 „Блоб студио” ООД „Да опознаем Сердика” ДОПУСНАТ 
17. № 538 Читалище „Съзнание” - 1919 „Създаване на информационна среда за опазване и 

съхранение на недвижимите паметници на 
културата и историческото наследство сред 
широката общественост на столичните райони 
„Надежда” и „Връбница”, с фокус върху младите 
хора” 

НЕДОПУСНАТ 

18. № 541 Фондация „ТЕМПИ ПАСАТИ” „Изграждане на атрактивни туристически 
маршрути, разкриващи културното многообразие 
на столицата” 

НЕДОПУСНАТ 

19. № 576 Читалище „Кузман Шапкарев” „Чиста памет за София” НЕДОПУСНАТ 

 


