СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 0 9

на Столичния общински съвет
от 24.02.2022 година
За утвърждаване на одобрените за финансиране сгради през 2022
година по Програма „Културно наследство” на Столична община.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, т.4 и чл.20,
ал.3 от Правилата за работа на Програма „Културно наследство“ на
Столична община, приети с Решение № 293 на СОС по Протокол № 76/
30.05.2019 година

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Утвърждава одобрените за финансиране от Програмния съвет
сгради съобразно класирането на същите от експертната комисия:
1.1.Жилищно-търговска сграда, б. на Иван Кацаров, бул. „Ст.
Стамболов“ № 52;
1.2.Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ № 3;
1.3.Жилищно-търговска сграда, б. на Райна Данаилова, бул. „Кн.
Мария Луиза“ № 65;
1.4.Жилищна сграда, б. на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ № 4;
1.5.Сграда на б. кафене "Средец" /б. „Якобински клуб“/, ул. „Ив.
Вазов“ № 6;
1.6.Жилищно-търговска сграда, б. здание на Калпакциев, бул. „Хр.
Ботев“ № 101;
1.7.Жилищно-търговска сграда, б. на Соломон Кокашвели, ул. „Княз
Борис I“ № 143.
2. Резервните обекти - Жилищна сграда, б. на инж. Йорданов, ул.
„Добруджа“ № 7 и Жилищна сграда, б. на Б. Нешев, ул. „Московска“ № 21
могат да бъдат финансирани при наличие на финансови средства в
бюджета на Програмата след решение на Програмния съвет.

3. Възлага на кмета на Столична община да сключи договори за
финансиране със собствениците на посочените в т.1 сгради и след решение
на Програмния съвет за сградите по т.2.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 24.02.2022 г., Протокол № 48, точка 10 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-1603/16.02.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Георги Георгиев

