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ОТНОСНО: Питане СОА20-ГР94-1323/11.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОНЕВ,
В отговор на поставените в питането въпроси. Ви представям информация от
направление ..Архитектура и градоустройство" и направление „Култура, образование, спорт
и младежки дейности":
Съгласно изискванията на чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство и чл.
18. ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата със Заповед на кмета на Столична
община през април тази година е назначен новия състав на обществено-експертен съвет към
Столична община за закрила на културното наследство на територията на Столична община.
В последните години Столична община отправи предложения за връщане на статута
на следните сгради:
1. „Жилищна сграда, бивша къща на арх. Янаки Шамарджиев”, бул. „Цариградско
шосе" № 37:
2. „Жилищна сграда на наследници на Тодор Хаджипетров", ул. „Шести септември"
№49;
3. „Двойна жилищно-търговска сграда, бивша на Митови” бул. ..В. Левски" № 19-21;
4. „Жилищна сграда, б. на ген. Андреев" ул. „Кузман Шапкарев“ № 3;
5. „Къща на Шапкарева". бул. „Ген. М. Д. Скобелев" № 18;
6. „Жилищна сграда“, ул. „Стара планина” № 9;

1. „Жилищна сграда, б. на Георги Аврамов”, находяща се ул. ..Искър" № 18;
8. Къща на бул. „Дж. Баучър" 24;
9. Къща на ул. „Хан Крум” №30;
10. Столична община направи предложение и за даване на по-висок статут на защита
- „от национално значение” - на комплекса на Царските конюшни.
Актовете за установяване на нарушенията по ЗКН се съставят от длъжностни лица инспектори към Министерство на културата, а наказателните постановления се издават от
министъра на културата или от оправомощено от него длъжностно лице съгласно чл. 229 от
ЗКН. В Столична община и по-конкретно в направление „Архитектура и градоустройство“
не се съхраняват данни за съставените актове и издадените наказателни постановления от
Министерство на културата.

В правомощията на длъжностни лица от Столична община е съставянето на актове за
установяване на нарушения и издаване на наказателни постановления по чл. 20 и чл. 22 от
ЗУЗСО. В последните години са проведени следните процедури:
1. С Наказателно постановление № РД-10-30/16.12.2009 г., издадено от кмета на
Столична община, е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лв. за действие и
бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културно-историческото
наследство, а именно „Голяма фабрична сграда" в комплекса „Захарна фабрика”, попадащ в
УПИ II, кв. 15, м. ..НПЗ Захарна фабрика”. Административния акт е обжалван пред СРС.
Образувано е н.а.х.д № 1275/2010 г. по описа на CPC, НК 99-ти състав. С Решение от
18.06.2010 г. СРС изменя Наказателното постановление № РД-10-30/16.12.2009 г. на Кмета
на Столична община, като намалява наложеното наказание и определя същото на 50 000 лв.
Решението е влязло в сила на 07.02.2011 г.
2. С Наказателно постановление № РД-21-210/06.08.2014 г„ издадено от директора
на дирекция „Общински строителен контрол”, е наложена имуществена санкция в размер
на 100 000 лв. за действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на
културно-историческото наследство, а именно Триетажна жилищна сграда - "Къща-музей
Пейо К. Яворов", находящ се в VII-10, кв. 413, м. „Центъра”, район „Средец”, с адм. адрес:
гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 136. Административния акт е обжалван пред СРС.
Образувано е н.а.х.д № 16719/2014 г. по описа на СРС. Наказателното постановление е
потвърдено от СРС. Решението на СРС е обжалвано пред АССГ, който отменя решението
на СГС и Наказателното постановление.
3. С Наказателно постановление № РД-21-267/20.10.2014 г„ издадено от директора
на дирекция „Общински строителен контрол”, е наложена глоба в размер на 5000 лв. за
действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културно-историческото
наследство, а именно сграда, с адм. адрес: гр. София, бул. "Стефан Стамболов" № 33.
Административния акт е обжалван пред СРС. Образувано е н.а.х.д. 22908/2014 г. по описа
на СРС. НК 103-ти състав. С решение от 18.02.2016 г. е отменен административния акт. На
22.03.2016 г., от ДОСК е подадена касационна жалба срещу решението на СРС. Образувано
а.д. 3884/2016 г. по описа на АССГ. С решение № 4123 от 14.06.2016 г„ АССГ, отменя
решението на СРС и връща за ново разглеждане на НП от друг състав. Наказателното
постановление е потвърдено и са предприети действия по принудително събиране на
наложената санкция.
4. С Наказателно постановление № РД-21-269/20.10.2014 г„ издадено от директора
на дирекция „Общински строителен контрол”, е наложена глоба в размер на 5000 лв. за

действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културно-историческото
наследство, а именно Сграда, с адм. адрес: гр. София, бул. "Стефан Стамболов" № 33.
Административния акт е обжалван пред СРС. Образувано е н.а.х.д. № 22907/2014 г. При
справка в деловодството на СРС сме уведомени, че съдията е в дълъг отпуск и делото няма
насрочване.
5. С Наказателно постановление № РД-21-335/01.12.2014 г„ издадено от директора
на дирекция ..Общински строителен контрол’; е наложена глоба в размер на 10 000 лв. за
действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културно-историческото
наследство, а именно сграда, с адм. адрес: гр. София, бул. "Стефан Стамболов" № 386.
Наказателното постановление е влязло в сила. Предприети са действия за принудително
изпълнение.
6. С Наказателно постановление № РД-21-06/21.01.2015 г.. издадено от директора на
дирекция ..Общински строителен контрол”, е наложена глоба в размер на 2000 лв. за
действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културно-историческото
наследство, а именно сграда, с адм. адрес: гр. София, бул. "Стефан Стамболов" № 47.
Предприети са действия за принудително изпълнение.
7. С Наказателно постановление № РД-21-13/09.02.2015 г., издадено от директора на
дирекция ..Общински строителен контрол”, е наложена глоба в размер на 2000 лв. за
действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културно-историческото
наследство, а именно сграда, с адм. адрес: гр. София, бул. "Стефан Стамболов" № 47. Няма
данни за връчване на административния акт. Предприети са действия за принудително
изпълнение.
8. С Наказателно постановление № РД-21-62/25.06.2015 г., издадено от директора на
дирекция ..Общински строителен контрол”, е наложена имуществена санкция в размер на
100 000 лв. за действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културноисторическото наследство, а именно „Голяма фабрична сграда”, находяща се в комплекс
..Захарна фабрика”, попадащ в УПИ И, кв. 15, м. „НПЗ Захарна Фабрика”, район „Илинден”
CO. Административният акт е обжалван пред СРС. Образувано е н.а.х.д. 16254/2015 г. по
описа на СРС. СРС потвърждава наказателното постановление, но намаля санкцията на
25000 лв. Решението е обжалвано от Дирекция "Общински строителен контрол” в частта на
размера на санкцията. Потвърдени са 100 000 лв. Санкцията е изплатена.
9. С Наказателно постановление № РД-21-63/25.06.2015 г„ издадено от директора на
дирекция ..Общински строителен контрол”, е наложена имуществена санкция в размер на
100 000 лв. за действие и бездействие, създало опасност за увреждане на обект на културноисторическото наследство, а именно Група от две фабрични сгради (сервиз ..Люлин”),
находяща се в комплекс „Захарна фабрика”, попадащ в УПИ II. кв. 15, м. „НПЗ Захарна
Фабрика”, район „Илинден”. Административният акт е обжалван пред СРС. Образувано е
н.а.х.д. 17050/2015 г. по описа на СРС. Наказателното постановление е потвърдено на втора
инстанция. Санкцията е изплатена.
10. С Наказателно постановление № РД-21-27/11.04.2016 г.. издадено от директора
на дирекция ..Общински строителен контрол", е наложена имуществена санкция в размер
на 100 000 (сто хиляди) лева за бездействие, създало опасност за увреждане на обект на
културно-историческото наследство, а именно „Жилищна сграда” (къща на Фингов),
находяща се в УПИ VIII-14, кв. 554. м. „Центъра „Зона А”, район „Средец”, с
административен адрес гр. София, ул. „Шипка” № 38. Административният акт е обжалван
пред СРС. Наказателното постановление е отменено.

11. C Наказателно постановление № PA-21-81/15.11.2016 г„ издадено от директора
на дирекция „Общински строителен контрол”, е наложена имуществена санкция в размер
на 100 000 (сто хиляди) лева за бездействие, създало опасност за увреждане на обект на
културно-историческото наследство, а именно „Триетажна жилищна сграда”, находяща се
в УПИ Х1-29, кв. 296. м. „Еврейски гробища", район „Красно село” CO, с административен
адрес: гр. София, бул. „Македония" № 42. Административният акт е обжалван пред СРС.
Наказателното постановление е отменено.
12. С Наказателно постановление № РА-21 -12/09.05.2018г„ издадено от директора на
дирекция ..Общински строителен контрол”, е наложена имуществена санкция в размер на
50 000 (петдесет хиляди) лева за бездействие, създало опасност за увреждане на обект на
културно-историческото наследство, а именно Сграда, находяща се в гр. София, бул.
„Патриарх Евтимий” № 7, със статут на единична архитектурно - строителна художествена
недвижима културна ценност с категория „местно значение” - „жилищна сграда - б. на
Гешов”, попадаща в обхвата на групова недвижима културна ценност „Жилищна зона
„Център” /Ж-2/, Гр. 35, /п. 4469/22.08.1986 г./. Административният акт е обжалван пред СРС.
Санкцията е намалена на 20 000 (двадесет хиляди) лв. Предприети са действия по
принудително изпълнение.
Общо 81 са започнатите процедури със съставени протоколи по чл. 72, ал. 3 от ЗКН.
Внесени и разгледани на комисия по чл. 73 от ЗКН са 48. от които има подписани 39
протокола. Издадени са 16 заповеди и са разпоредени още 14 проверки.
След пожара на Царските конюшни през 2018 г. по реда на чл. 72 от Закона за културното
наследство Столична община извърши аварийни ремонтни дейности по обезопасяване на
сградите и изпълни укрепване и възстановяване на покрива на засегнатите сгради от
комплекса. Средствата за възстановителните и ремонтни дейности бяха изплатени от
Столична община и предявени към собствениците - частна фирма и Министерство на
вътрешните работи, което възстанови част от сумата.
До този момент няма предприети действия по реда на чл. 76 от ЗКН. тъй като
съгласно чл. 77 от Закона принудителната мярка се налага при системно неизпълнение на
задълженията по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗКН. Съгласно § 4, т. 14 от ДР на ЗКН „Системно“ е
нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на
първото наказателно постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото
по вид нарушение. Описания в закона ред и спазването на процедурите, описани в
останалите нормативни документи, не дава практическа възможност за прилагането на
принудителната мярка, за което Столична община многократно е сигнализирала. Във връзка
с тези ограничение Столична община изготви предложения за промени в Закона за
културното наследство, които да позволят ефективно прилагане на тази норма.
Предложенията за промени бяха разгледани и на Управителен съвет на НСОРБ и целят да
бъде създадена ефективна нормативна уредба на условията и реда за вписване на законна
ипотека в полза на общините, върху намиращите се на тяхна територия недвижими
културни ценности за обезпечаване на разноските на общините в случаите, при които
собствениците на такива имоти не изпълняват задълженията си за тяхното опазване и
съхранение. Предложенията са внесени в Министерство на културата от Столична община,
където е сформирана работна група, която да разгледа предложенията и да внесе за
разглеждане в Народното събрание изменения в Закона за културното наследство.

В последните години Столична община инвестира и възстанови знакови сградипаметници на културата, които са общинска собственост - сред тях са сградата на ул.

..Париж" № 1. сградата на минералната баня в Банкя, южното крило на Централна минерална
баня, като в момента тече конкурс за концепция за възстановяване и на северното крило,
възстановихме физкултурния салон на 48 основно училище в район „Сердика", който е
паметник на културата. 46 Основно училище „Константин Фотинов“, 18 СУ „Уилям
Гладстон“, на което през тази година завършваме последния етап от реставрацията.
Осигурихме средства и предстои да започнем възстановяване и реставрация на Къщата на
Райна Княгиня на ул. „Софроний Врачански“ 119 в район „Сердика" и др. С активно
действие на кметовете на райони в последните години са реставрирани над 60 сгради недвижими културни ценности и стари сгради в историческия център на София.
По моя заповед е създадена постоянно действаща комисия, ръководена от Главния
архитект на Столична община, която да разглежда всички постъпили инвестиционни
намерения, касаещи културни ценности.
През 2019 г. беше създадена програма ..Културно наследство" на Столична община, чиято
цел е да подпомага собствениците на недвижими културни ценности за извършване на
необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията
им. Със средства от бюджета на Столична община се финансира изготвянето на
инвестиционни проекти за укрепителни и консервационно-реставрационни дейности и
социализация на обекти-недвижими културни ценности. Право да кандидатстват по
програмата имат собственици на имоти - частна, общинска и държавна собственост,
представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“,
местно значение“, „ансамблово значение“ и ..за сведение“. В бюджета на Столична община
за 2020 г. за програмата са предвидени 300 000 лв. На настоящата сесия на общинския
съвет са предложени 4 сгради, които са получили одобрение за финансиране от
Програмния съвет, който включва общински съветници, представители на
администрацията на Столична община. Министерството на културата, Регионалния
исторически музей - София, Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България.

Всички издадени заповеди за допуснати, одобрени, отказани или прекратени
устройствени процедури от Главния архитект на Столична община са публични на интернет
страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ - раздел „Регистри",
подраздел
„Градоустройствени
заповеди“
(https://www.sofiaagk.com'registerurbannlanningorders). Информацията в раздела се обновява ежедневно.
Приложение - Заповед за назначаване на обществено-експертен съвет към Столична община за
закрила и развитие на културното наследство на територията на Столична община

С УВАЖЕНИЕ,
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

________________ Столична община________________
София 1000 ул "Московска" 33. телефонен номератор 9377,ххх. факс 9810653. wwwsofia.bg

ЗАПОВЕД
Х8М>А.^0-...?л.М..7 АОЪ
София....................................................... 2020 г.
На основание чл. 44. ал. 1. т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17. ал.1. т. 2 от Закона за културното
наследство и чл.18. ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата

НАЗНАЧАВАМ

I

за срок до 30.11.2023 г.
ОБЩЕСТВЕНО-ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В следния състав:

Председател:
Доц. д-р Тодор Чобанов - Заместник - кмет на Столична община

Членове:
1. Малина Едрева - Председател на Постоянната комисия по образование,
наука, култура и културно многообразие към Столичен общински съвет;
2. Арх. Яна Топалова - НИНКН;
3. Николай Стоименов - Директор на дирекция ..Регионален държавен архив“,
Държавна агенция ..Архиви":
4. Проф. д-р Владимир Пенчев - ИЕФЕМ БАН - и. д. директор;
5. Проф. д. изк. Свилен Стефанов - зам.ректор НХА;
6. Доц. д-р Иван Ванев - Асоциация на реставраторите в България председател;
7. Доц. д-р Илиян Боянов - Нов български университет. Департамент
„Археология”;
8. Арх. Габриела Семова-Колева - председател на БНК на ИКОМОС;
9. Доц. д-р Сергей Торбатов - Национален археологически институт с музей.
Секция антична археология;;
10. Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова - УАСГ. Катедра История и теория на
архитектурата, ръководител:
11. Д-р Мирена Станева - Регионален център за опазване на нематериалното
културна наследство към Юнеско;
12. Чл. кор. дин проф. Васил Николов - зам. председател на БАН;
13. Гл. ас. д-р Илиана Борисова - СУ „Св. Климент Охридски1", катедра
.Археология”:
14. Арх. Тодор Булев - Съюз на архитектите в България - председател;
15. Доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова- РИМ-София, директор;
16. Кирил Вълчев - общественик.

Задачи:

Обществено-експертния съвет дава мнения и оценки за дейността на общинските
културни институти, регионалните културни институти, за съчетаване на принципите на
националната културна политика с местните условия и традиции, за определени произведения
на изкуството и културата, които могат да увредят душевното здраве на децата и младежите.
Заповедта да се насочи (при техническа възможност) чрез АИССО към
ръководителя и членовете на работната група за сведение и изпълнение, при не
възможност - се изпраща на хартиен носител.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Тодор Чобанов заместник-кмет на Столична община.
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
Съгласувано със:
Заместник-кмет на Столична община Ралица Стоянова.

Заместник-кмет на Столична община доц. д-р Тодор Чобанод«гД

Нач.-отдел ..Правна координация" Бисера Личева.... ..^т:....к~.

.................. л.....................................

Директор на Дирекция „Култура" Биляна Генова.... ...................t....................... л .
Юрисконсулт от отдел „Правна координация" - Мария Андриянова............................

..........

Ч----- .....................

Изготвил: Биляна Балева. ст. юрисконсулт в Диоекпия „Култура”..................................................... 06.042020 г.

Заповедта се издава в I (един) екземпляр - за класиране в УАСО.
На адресатите подписаната заповед се насочва чрез АИССО при техническа възможност, при
невъзможност — се изпраща на хартиен носишет.

