СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
по 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

Въведение
Програма „Културно наследство” има за цел да подкрепи усилията на гражданското
общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на Столична
община и да насърчава собствениците на недвижими културни ценности за извършване на
необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.
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Допустими дейности
Програмата финансира следните дейности:
 изготвяне на инвестиционни проекти за укрепителни и консервационнореставрационни дейности и социализация на обекти – недвижими културни
ценности;
 извършване на необходимите дейности за съгласуване и одобряване на
изработените инвестиционни проекти;
 упражняване на авторски надзор по време на строителството от авторите на
инвестиционните проекти или от други лица по реда на ЗАПСП;
 извършване на други административни дейности, свързани с изработените
инвестиционни проекти.

Допустимост на кандидатите
Право да кандидатстват за финансиране на проекти 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”. Право да кандидатстват имат и собственици, чиито сгради са в режим на
съсобственост, включително и с държавата и общината, както и сгради в режим на етажна
собственост, в случай, че е постигнато пълно съгласие от всички собственици.
Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:
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имат парични задължения към държавата или Столичната община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни
фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване
на задълженията;
са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или
против стопанството, освен ако са реабилитирани;
не са изпълнили условия при предходно финансиране от Програмата;
са с установени финансови злоупотреби на финансови средства на Европейските
общности.

4. Размер на финансирането
Определената обща сума за финансиране на проекти от общинския бюджет за 2019 г.
е 300 000 лв.
Програмата не поставя ограничения за финансирането на отделните проекти.
5. Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите
Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване в съответствие с
изискванията на Правилата за работа на Програмата. Всички раздели на формуляра,
отбелязани като задължителни, трябва да бъдат надлежно попълнени, като предоставената
информация е изчерпателна, ясна и позволява адекватна оценка на заявлението.
Към заявлението за кандидатстване следва да бъдат приложени декларации за
съгласие от всички собственици на сградата с нотариална заверка на подписите.
6. Срок и място за подаване на заявленията за кандидатстване
Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, чрез пощенска
или куриерска услуга в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ –
Столична община, адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика“ № 5 от 1 октомври до 17,30 часа
на 31 октомври 2019 г.
7. Оценка на заявленията
Експертна комисия за оценка и класиране на заявленията, която се състои от
експерти в областта на недвижимото културно наследство, юрист и финансист, оценява
подадените заявления на базата на точкова система. Всяко заявление се оценява въз основа
на специално разработената и приета от Програмния съвет „Методика за определяне на
комплексна оценка на заявленията”. Методиката се публикува като неразделна част от
пакета документи за кандидатстване по Програма „Културно наследство“.
8. Контакти
арх. Николай Каменов – координатор на Програмата
тел.: 02 9238 299, ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com

