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ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
арх. Ивайло Петков - Председател на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика
арх. Здравко Здравков – Главен архитект на Столична община
ОТНОСНО: Приемане на промени в състава на Програмния съвет на Програма „Културно
наследство” на Столична община
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
С решение № 293 по протокол № 76/30.05.2019 г. Столичният общински съвет прие
Програма „Културно наследство” на Столична община за подпомагане собствениците на
недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването,
реставрацията, консервацията и социализацията им.
Програма „Културно наследство“ подпомага всички собственици на сгради,
представляващи недвижими културни ценности от категориите „национално значение“,
„местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“. За сградите на одобрените
кандидати ще бъдат изготвяни инвестиционни проекти за укрепителни, консервационнореставрационни и ремонтни дейности от проектанти, избрани от Столична община по
Закона за обществените поръчки, със средства, осигурени от бюджета на Столична община.
Срещу тази помощ собствениците на сгради поемат ангажиментите за извършат
предвидените в инвестиционните проекти дейности в тригодишен срок от влизане в сила на
разрешението за строеж, като ако не изпълнят задължението си следва да възстановят
изразходваните от общината средства.
В Програмния съвет на Програма „Културно наследство“ са включени 8 (осем)
представители на Столичния общински съвет, както и представители на Столичната
общинска администрация, Министерство на културата, Регионален исторически музей –
София и професионалните организации на архитектите.
Във връзка с настъпили промени в състава на СОС и администрацията на СО е
Електронен документ, подписан с КЕП.

необходимо да бъде актуализиран състава на Програмния съвет на Програма „Културно
наследство“, както следва:
- на мястото на г-жа Силвия Христова да бъде включена г-жа Малина Едрева;
- на мястото на доц. д-р Тодор Чобанов да бъде включен г-н Мирослав Боршош.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за
културното наследство и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Правилата за работа на Програма “Културно
наследство” на Столична община предлагаме да бъдат избрани за членове на Програмния
съвет на Програма „Културно наследство“ г-жа Малина Едрева и г-н Мирослав Боршош, за
което прилагаме проект за решение.

ВНОСИТЕЛИ,

X
Председател на ПКУТАЖ П

X
Главен архитект на СО

Съгласувал чрез АИСНАГ:
Стела Щерева
Директор на Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“
Изготвил чрез АИСНАГ:
арх. Николай Каменов
Директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“

Електронен документ, подписан с КЕП.
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П Р О Е К Т
РЕШЕНИЕ №....
на Столичния общински съвет
от .................................... година
ЗА: Приемане на промени в състава на Програмния съвет на 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, чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за културното наследство и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от
Правилата за работа на Програма “Културно наследство” на Столична община
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
Избира за членове на Програмния съвет на Програма „Културно наследство“:
1. Малина Едрева;
2. Мирослав Боршош.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено
на ………………… 2021 г., Протокол № … , т. … от дневния ред, по доклад №
…………../……… 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на
Столичния общински съвет

Директор на Дирекция
„Правно-нормативно,
информационно и
финансово обслужване“
към Направление
„Архитектура и градоустройство“

Георги Георгиев

X
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ПНИФО"

Изготвил чрез АИСНАГ:
арх. Николай Каменов
директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“

