
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
София 1125, кв.Изток, ул.“Лъчезар Станчев” № 7, тел.: 02/4484811,

E-mail: ninkn-sof@ninkn.tm

Изх.№ 7000-1028 М  (0  2017 г.
Вх.№ 7000-1028 / 18.10.2017 г.

ДО
Г-Н ЛЮБО ГЕОРГИЕВ 
Директор на ОП “Софпроект-ОГП”
ОП СОФПРОЕКТ
“Зона Б5”, бл.11, вх.Б, ет. 18
гр.СОФИЯ
На Ваш изх.№ ПГ17-ДИ05-222/06.10.2017 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на информация за режимите на опазването 
на недвижимите културни ценности /НКЦ/ и за промяната в статута на НКЦ 
на територията на обл.София-град

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

В отговор на Вашето искане във връзка с подготовка на процеса на 
актуализация на Общия устройствен план на Столична община и след 
проведената среща в НИНКН, приложено Ви изпращам в електронен вид 
извадка от Националния регистър на недвижимите културни ценности и 
Публичния регистър на декларационни актове и на актовете за 
прекратяване на временния режим в област София-град за периода 2009- 
2017 г.

Приложение: 1 бр. CD

НЛМИОНАЛЕН ИНСТИТУ£§Х НЕДВИЖИМ О 
КУЯТУ Р Т з  О

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “РАФИССД** ален архив
/Н. Конакчиева/

/Съгласно Заповед №  РД-109/21.08.2017 г. на Директора на НИНКН/
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Използвани
съкращения

АИР Археологически и исторически резерват
ПК Паметник на културата
ГПК Групов паметник на културата
ЕПК Единичен паметник на културата
ГПИ Градинско и парково изкуство
РМС Разпореждане на Министерски съвет
ПМС Постановлени на Министерски съвет

нсопк Национален съвет за опазване ПК към Министерство на културата
Т-кин Територия на културно и историческо наследство



) )

Вид списък ПК /№ в 
таблица ЕПК/ Списък №

1 2637/07.06.1988 Актуализиран списък на архитектурните, историческите и художествените паметниците на културата в гр. София - ЦГЧ
2 2739/13.07.1973 Списък за допълнително деклариране на историческите паметници на културата в гр. София
3 13.07.1973; 19.01.1974 Списъци на църкви /художествени паметници/ на територията на София и СО
4 1924/26.05.1980 Списък на паметниците на културата на територията на с. "Лозен"
5 4452/25.11.1981 Списък на ПК на територията на кв. Горубляне
6 2070/15.06.1983 Списък на паметниците на културата на територията на "Подуене - Батальона"
7 7/26/1983 Списък на ПК на територията на гр. Банкя
4469/22.08.1986 Списък на ГПК на територията на гр. София
4458/26.09.1988 Списък на декларираните зелени площи на територията на ЦГЧ

8 4020/21.03.1989 Списък на декларираните художествени ПК в голяма София
9 1334/20.03.1989 Списък на допълнително декларираните исторически ПК

10 1818/11.04.1989 Актуализиран списък на ПК в гр. София за "Трета извънградска част"
11 1334/20.05.1989 Списък за допълнително деклариране на историческите паметници на културата
12 4020/21.08.1989 Списък на декларираните художествени ПК в голяма София
13 4330/18.12.1990 Списък на ПК на територията на кв. Драгалевци
14 4334/18.12.1990 Списък на ПК на територията на кв. Бояна
15 4349/04.12.1992 Списък на войнишките ПК на територията на София и СО
16 285/26.02.1993 Актуализиран списък на ПК в кв. "Лозенец"

4570/13.11.1996 Списък за деклариране на исторически зелени площи на територията на София
17 ЕПК без отделен списък

ДВ, бр.
69/1927 ДВ за обявяване на църкви и манастири на територията на София и СО
73/1955 в. "Известия" - за обявяване на архитектурни, художествени, исторически и археологически ПК
100/1969 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/
57/1969 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/ на територията на СО
58/1970 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/ на територията на СО
97/1970 ДВ за обявяване на художествени ПК
101/1971 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/
47/1976 ДВ за обявяване на АИР "Сердика - Средец"
40/1978 ДВ за обявяване на архитектурни, исторически и художествени ПК на територията на София
86/1979 ДВ за обявяване на историческо - революционни ПК
35/1981 ДВ за допълнително обявяване на архитектурни и исторически ПК
96/1988 ДВ за обявяване на резерват "Борисова градина"
41/1992 ДВ за обявяване на парк "Врана"
104/1993 ДВ за отписване на архитектурни и исторически ПК в София /обявени преди в ДВ бр. 40/1978г.
25/1998 ДВ за допълнително обявяване на ПК в София с категория "национално значение"
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Актуализиран списък на архитектурните, историческите и художествените 
паметниците на културата в гр. София - ЦГЧ

2 2739/13.07.1973
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3
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ДВ, бр.
69/1927 ДВ за обявяване на църкви и манастири на територията на София и СО
73/1955 в. "Известия" - за обявяване на архитектурни, художествени, исторически и археологически ПК
100/1969 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/
57/1969 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/ на територията на СО
58/1970 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/ на територията на СО
97/1970 ДВ за обявяване на художествени ПК
101/1971 ДВ за обявяване на църкви /художествени ПК/
47/1976 ДВ за обявяване на АИР "Сердика - Средец"
40/1978 ДВ за обявяване на архитектурни, исторически и художествени ПК на територията на София
86/1979 ДВ за обявяване на историческо - революционни ПК
35/1981 ДВ за допълнително обявяване на архитектурни и исторически ПК
96/1988 ДВ за обявяване на резерват "Борисова градина"
41/1992 ДВ за обявяване на парк "Врана"
104/1993 ДВ за отписване на архитектурни и исторически ПК в София /обявени преди в ДВ бр. 40/1978г.
25/1998 ДВ за допълнително обявяване на ПК в София с категория "национално значение"
































































































