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За: Поставяне на паметник - символ на спасяването на българските евреи през Втората
световна война.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи, навършена през март
2013 година, Правителството на Република България взема решение да чества официално тази
годишнина, като по този начин напомни на българските граждани и международна
общественост за корените на етническата толерантност и достойна позиция на българското
общество по време на Втората световна война. Това събитие се определя като един от найсъществените български приноси в новата европейска история. Правителството предлага да се
постави паметник на спасяването на българските евреи, който да е символ на българския дух,

хуманност и толерантност, на които дължим уважение и с който може да се гордеем като нация
и държава. Паметникът трябва да е израз на признанието и благодарността на българската

общественост към личностите, сдруженията и институциите за смело изразената и отстоявана
позиция, довела до отказа за депортиране на българските евреи и спасяването им от сигурна
смърт.
Организирането, провеждането и журирането на конкурса за идеен проект за паметник, е
изцяло реализиран от Съюза на българските художници, на основание сключен договор с
Администрация на Министерски съвет на Република България. Главният архитект на Столична
община е издал предварителна виза по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ на 11.12.2012 г. за определяне на
място за ситуиране на мемориалния обект. Избраното място за паметник е градинката пред
входа на галерия „Академия“ на НХА.
Финансирането на паметника е за сметка на инициаторите и Министерски съвет на
Република България.
Във връзка с възлагането на обществена поръчка за изпълнение с автора, спечелил
конкурса за идеен проект, е необходимо Столичен общински съвет да даде съгласие за
поставяне - символ на спасяването на българските евреи през Втората световна война.
На основание чл. 16 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията
на Столична община, Експертно - художественият съвет дава своето положително становище
относно поставянето на паметника. Подкрепя се и предложението паметната плоча, поставена
във връзка с Решение № 181 от 08.03.2007 г. на Столичен общински съвет, в източната посока в
градинската алея пред входа на галерия на Художествената Академия, да бъде съхранявана
занапред в ОКИ „Музея за история на София“.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местно
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 17, чл. 18, ал. 1, т,2 и чл. 19 от
Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и
премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община,
предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно предложения проект.

Приложения:

1.

Проект за решение;

2.

Предварителна виза по чл. 140, ал. 3 ЗУТ, издадена на 11.12.2012г. от Главния архитект
на Столична община;

3.

Инициативен комитет;

4.

Протокол от заседание на УС на НДФ „ 13 века България“;

5.

Писмо вх. № С06600-4296/5/14.04.2015 г.

6.

Извлечение от конкурсната програма за изграждането на паметника;

7.

Становище на ЕСХ;
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е №_________

НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
от

2016 година

За: Поставяне на паметник - символ на спасяването на българските евреи през Втората
световна война.
На основание: чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка чл. 17, чл. 18, ал. 1, т.2 и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на
паметници и художествени елементи на територията на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие за поставяне на паметник - символ на спасяването на българските евреи
през Втората световна война, в градинката между бул. „Васил Левски”, Народното
събрание и входа на галерия „Академия” на НХА, съгласно съгласуване с НАГ.
2. Разходите по изработването и монтажа на паметника по т. 1 да бъдат за сметка на
инициаторите.
3. Отменя Решение № 181 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г. на Столичен общински
съвет относно поставяне на паметна плоча за спасяването на българските евреи през
Втората световна война в източна посока в градинската алея пред входа на галерия на
Художествената Академия.

4. Дава съгласие паметната плоча по т. 3 да бъде преместена и съхранявана в ОКИ „Музей
за история на София“,

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2016 г., Протокол № ________ , точка____от дневния ред, по доклад №_____ и
е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:______________

[Елен Герджиков]
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Главен архитект на Столична община:

№

М *

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ
НА 70 ГОДИШНИНАТА ОТ СПАСЯВАНЕТО
НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

Румяна Бъчварова
Александър Урумов
Аитоний Гълъбов
Бойко Василев
епископ Борис
Ваня Гезенко
Весела Чернева
Виктор Меламед
Георги Лозанов
Греди Асса
проф.Ивап Илчев
Иван Тотев
Максим Бенвенисти
Мирослав Боршош
Огнян Минчев
Негър Паунов
Румен Стоилов
Румяна Коларова
Спас Ташев
Тодор Чобанов
Цветлин Йовчев

П Р о т о к о л
ОТ п е т о т о ЗАСЕДАНИЕ И А
УП РА В И ТЕЛ Н И Я СЪВЕТ НА
Н А Ц И О Н А ЛЕН ДА РИ ТЕЛ СКИ Ф ОНД „ 1 3 ВЕКА Б Ъ Л ГА Р И Я 4/ П РО ВЕД ЕН О
НА 29 О КТО М ВРИ 21)14 ГОДИНА

БОИЛ БАНОВ

Заместник - министър на културата (с
пълномощно от министър Мартин Иванов)

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Заместник - министър на образованието и
науката (с пълномощно от министър доц.
Румяна Коларова)

ПЕТЯ ЕВТИМОВА

Заместник - министър на труда и
социалната политика (с пълномощно от
министър проф. д-р Йордан Христосков)

АНТОН МИТО В

Член на УС на НДФ "13 века България

ИВАИЛО ГЮРОВ

Член на УС на НДФ "13 века България

ДИМИТЪР ТОМОВ

Член на УС на НДФ “13 века България

ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ

Член на УС на НДФ "13 века България

ПРОФ, Д-Р АНДРЕЙ ПАНТЕВ

Член на УС на НДФ *'13 века България

Отсъстват: д-р Мирослав Нейков, министър на здравеопазването,
На заседанието присъстват и: Изпълнителният директор на Фонда проф. Греди
Асса и главният счетоводител на Фонда г-жа Ива Карзщенска.
Налице бе необходимият кворум за легитимно провеждане на заседанието и
вземане на решения.

Заседанието се проведе в Централното управление на Фонда - гр. София, пл.
Лроф. Васил Геров" N0 1, бе ръководено от зам.-министъра на културата г-н Боил
Банов и беше свикано при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.

Утвърждаване на одиторска компания, която да извърши финансовия

одит на ИДФ „13 века България" за 2014 година.
2.

Предложение за дарение на картини,

скулптури

и художествени

предмети, собственост на НДФ „13 века България": - на Исторически музей - гр.
Перущица - за картинна галерия „Даново училище1' и на Национална художествена
гимназия „Цанко Лавренов", гр. Пловдив.
3.

Създаване на целева дарителска партида „За изграждане на паметник -

Спасяване на българските евреи" в град София.
4.

Утвърждаване

на

командировките

в

страната,

осъществени

от

Изпълнителния директор на НДФ „13 века България" за II-ро и Ш-то тримесечие на
2014 година.
5.

Разни

Допълнителна точка 1:
Разглеждане на искане от Фондация „Литературен салон „Христо Ботьов" за
предоставяне на средства за издаването на книгата: „Живот на длан" и вземане на
решения за финансова подкрепа.

След проведените разисквания, изказаните мнения и съображения,
Управителният съвет на НДФ „13 века България", прие следните

РЕШЕНИЯ:

По п ъ р ва точка:
1. Управителният съвет одобрява сключването на договор с „Желязков Одит
2004'' ООД за извършване на независим финансов одит на фонда за 2014 и 2015 г. с
5% отстъпка за двете години.
2. Средствата в размер на 4 200 лева да бъдат осигурени от бюджетната
субсидия на НДФ „13 века България", като авансовото плащане в размер на 2 100 лева
да бъде от бюджетната субсидия на фонда за 2014 година, а окончателното плащане
- в размер на 2 100 лева, да бъде от бюджетната субсидия на Фонда за 2015 година.
3. Управителният съвет на НДФ „ 13 века България“ приема срокът за
приключване на одита да бъде до 28.02.2015 година.

По втооа точка:
1. Управителният съвет на НДФ „13 века България” одобрява предложените
картини, скулптури и художествени предмети

общо 76 бр. - на обща стойност 70 950

лева да се дарят на Исторически музей - град Перущица, за картинна галерия „Даново
училище",
2. Управителният съвет на НДФ „13 века България" одобрява предложените 12
броя картини на обща стойност 8 450 лева да се дарят на Национална художествена
гимназия „Цанко Лавренов" - град Пловдив,
3. Управителният съвет възлага на И зпълнителния директор да сключи
договори за дарения с Исторически музей - гр. Перущица за картинна галерия
„Даново училище4' и с Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов" - гр,
Пловдив, съгласно решенията в предходните точки.
4. Управителният съвет на НДФ „13 века България" възлага на Изпълнителния
директор да

извърши

всички

необходими фактически

и правни действия за

изпълнение на горните решения.

По тоета точка:
1. Управителният съвет на НДФ „13 века България" одобрява създаването на
целева дарителска партида „За изграждане на паметник за спасяване на българските
евреи в град София"'.
2. Управителният съвет на НДФ „13 века България" одобрява отпускането на
сума в размер на 7 000 /седем хиляди/ лева, която да захрани партидата, учредена
пот, 1.
3. Управителният съвет на НДФ ,Д3 века България" възлага на Изпълнителния
директор на НДФ „13 века България" да осъществи контрол по изпълнение на
решението и да докладва на Управителния съвет,
По четвърта то ч к а ;
1.

Управителният

съвет

утвърждава

командировките

в

страната,

осъществени от изпълнителния директор на НДФ „13 века България'1за П-ро и Ш-то
тримесечие на 2014 година.
Ло Д о п ъ л н и те л н а точка 1:
1.

Управителният съвет одобрява предоставянето на сума в размер на 1 840

/хиляда осемстотин и четиридесет/ лева на Фондация „Литературен салон „Христо
Ботьов". Сумата да бъде предоставена за покриване на разходите за предпечатна
подготовка.

2.

Управителният съвет одобрява средствата да бъдат взети от субсидията

от републиканския бюджет за 2014 година.
3.

Управителният

съвет

на

НДФ

„13

века

България“

възлага

на

Изпълнителния директор да сключи договор за спомоществователство с Фондация
„Литературен салон „Христо Ботьо в", съгласно решенията в предходните точки.

Всички решения по дневния ред на третото заседание на Управителния съвсг
на НДФ „13 9,ека България" са взети с единодушие от присъствалите членове.
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ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ
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ДО
ПРОФ. ГРЕДИ АССА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”

ОТНОСНО: Писмосвх.№ СО-660О-4296/3/ 30.03.2015г. за изграадане на
паметник - символ на спасяването на българските евреи през Втората
световна война

В

качеството

си

на

заместник-кмет

на

Направление

"Култура,

образование, спорт и превенция на зависимости" изразявам изцяло подкрепа
си за изграждане на паметник - символ на спасяването на българските евреи
през Втората световна война.
Конкурсът за идеен проект за паметника е изцяло реализиран от Съюза
на българските художници, на основание сключен договор с Администрация на
Министерски съвет на Република България. В тази връзка считам, че
възлагането на процедурата за изграждане на паметника, трябва да стане от
името на инициативния комитет.

С УВАЖЕНИЕ:
Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ ; :

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

:^

КОНКУРС ЗА ПАМЕТНИК - СИМВОЛ НА
СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЕВРЕИ
________ ___
24.01.13

КОНКУРСНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК - СИМВОЛ НА
СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
1. ОБЯВИТЕЛ НА КОНКУРСА
По инйи^атива на Адшнистрациятя на Министерски съвет на Република България,
свързана с честване на 70-годишнината от спасяването на българските евреи от
холокоста и културни дейности за отбелязване заслугата на Република България ири
спасяването на евреите. Съюзът на българските художници обявява конкурс за
изготвяне па проект за изработване на паметник - символ на българския принос за
спасяването на евреите от холокоста.
2. ТЕМА НА КОНКУРСА
Създаване на проект за изработване на паметник - символ на българския принос за
спасяването на евреите от холокоста.

3.ИДЕЯ

Идеята за паметника възниква по повод честването на 70-годипхнината от спасяването
на българските евреи. Целта е паметникът да символизира българския дух, хуманност и
толерантност, ка които дължим уважение и с които можем да се гордеем като нация и
държава. Паметникът трябва да е символ на смелостта и достойнството на българското
общество, което е имало силата отарито да заяви своето несъгласие с политиката на
гонение на евреите и да предприеме серия от индивидушши й обществени прояви,
които да възпрепятстват тяхното депортиране и последващо унищожаване. Паметникът
трябва да изразява признанието и благодарността на българската общественост към
личностите, сдруженията и институциите за смело изразената и отстоявана позиция,
довела до отказа за депортиране на българските евреи и спасяването им от сигурна
смърт.
4. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Паметникът да представлява фигурална или абстрактна композиция, изработена от
твърди и дълготрайни скулптурни материали но избор на автора - метал (бронз,
месинг, алуминий и др.), камък (мрамор, гранят, габро. варовик и др.) и други

възможни, Нужно е материалите да са устойчиви на атмосферни влияния и различни
метеорологични условия на открито, както и да са безопасни при допир.
Приблизителните размери на цялата композицията следва да бъдат около 2.5 - 3 м във
височина и около 2 кв. м в ширина, но могат да варират и според особеностите на
пластичното решение на автора и преценката му за ситуацията на паметника в околната
среда.

5. МЕСХОПОЛОЖЕНЩ
Предварителната виза за проектиране на паметника, издадена от главния архитект на
Столична община., е за място, намиращо се в градинката между бул. „Васил Левски".
Народното събрание и входа на галерия „Академия** на НХА
Скица на мястото можете да вадите ТУК.
6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
А/ Ситуация на паметника и околната среда в М 1:100
Б/ Макет на паметника в М 1:10
В/ Детайл от паметника в М 1:5
Г/ Обяснителна записка
7. СВОБОДНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАМЕТНИКА
А/ Фотомонтажи, иерспективи и др. до 3 бр. снимки
8. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА
Срок за предаване на проекта: от 25.02. до 27.02.2013 г. между 10;30ч. и 16:30 ч. в СБХ.
гр. София, ул. „Шипка” № 6, етаж 4 - заседателна зала. Лица за контакт: Ани
Шапкарева, тел. 0887 904 417 и Марта Игнатова, тел. 0879 149 562
9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В конкурса имат право да участват физически лица, е висше художествено образование
(скулптори, художници и архитекти), членуващи в Съюза на българските художници
или в Съюза на архитектите в България. Препоръчително е кандидатите да имат
реализиран поне един подобен проект .

10. ЖУРИРАНЕ
Жури в състав: трима представители от СБХ, двама от САБ и двама представители от
Адмшистрацията на МС

ще определи наградите. Решението па журито е окончателно. Решението на журито ще
бъде обявено па 01. 03. 2013 г.
11. НАГРАДИ
А /1 награда - 3 000 лв, и Възлагане на изпълнение
Б/ II награда - 2 000 лв.
В/ III награда - 1 000 лв.
Г/ Поощрителни нафади - 2 х 500 лв.
12. ВЪЗЛАГАНЕ
След обявяване на резултата ог конкурса авторът, спечелил I награда, получава
авансово 12 000 лв. Следва сключване на договор за изпълнение с възложителя, чрез
който авторът получава и финансиране за реализация и монтаж на паметника на
стойност 74 000 лв, е ДДС.
13. СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНТАЖ
Краен срок за поставяне на паметника: 20. 05, 2013 г.
14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ КОНКУРСНАИ ПРОГРАМА
А/ Ситуация на съществуващото положение на околната среда и място на паметника.
Б/ Историческа справка в помощ на участниците в конкурса.

Лица за контакт: Ани Шапкарева, тел. 0887 904 417 или Марта Игнатова, тел. 0879
149 5

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК - СИМВОЛ
ЗА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЕВРЕИ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА
01 .03.13

На 28 февруари 2013 г. комисия-жури, назначена със заповед № 29 от 26.02.2013 г на
председателя на СБХ, всъстав:
Любен Генов-председател
Андрей Москов
Богомил Живков
Илия Върбанов
лроф. Кирил Мескин
Румяна Бъчварова - представител на МС на Република България
Екатерина Джумалиева - представител на МК на Република България
проф. Светослав Кокалов - представител на НХА „Н.Павлович"
арх. Ицхак Липоветски - представител на Българските еврейски организации в Израел
арх. Георги Бакалов - представител на САБ
арх, Михаил Петков - представител на САБ
Радослав Симеонов - представител на КК на СБХ
прегледа представените проекти за изграждане на паметник-символ на спасяването на
българските евреи през Втората световна война, и определи наградите съгласно статута на
конкурса, както следва:
ПЪРВА НАГРАДА - 3000 лв. и възлагане на изпълнение (със 7 гласа) се присъжда на проект № 7
- автори МОМЧИЛ ЦВЕТКОВ и арх. ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ
ВТОРА НАГРАДА - 2000 лв. се присъжда на проект № 5 - автори арх. КРАСЕН АНДРЕЕВ, арх,
ДИМАНА СТЕФАНОВА и проф. МИТКО ДИНЕВ
ТРЕТА НАГРАДА -1 0 0 0 лв. се присъжда на проект № 13 - автор НИКОЛАЙ МАРИНОВ
ПООЩРЕНИЕ - 500 лв. се присъжда на проект № 9 -автори проф. ИВАН СЛАВОВ и арх. ИВАН
АВРАМОВ
ПООЩРЕНИЕ - 500 лв. се присъжда на проект № 12 - автори арх. ГЕОРГИ БАЧЕВ и проф. ЕМИЛ
ПОПОВ
Всички участващи в конкурса проекти могат да бъдат разгледани в галерията на СБХ, ул.
„Шипка" 6, ет. 3, на 1 и 2 март 2013 г.

СТАНОВИЩА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
НАЗНАЧЕН СЪС ЗАПОВЕД № С015-РД-09-01 -305/04.09.2015 Г. НА КМЕТА
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
заседание на Експертно-художествения съвет -14.01.2016 г.

1. Предложение №0015-6200-1258/20.11.2015, от Съюз на Българските
филмови дейци относно поставяне на паметна плоча на композитора Божидар
Петков
Становище: ЕХС подкрепя поставянето на паметна плоча на
композитора Божидар Петков. Вносителите на предложението да
представят за одобрение проект, съгласно изискванията на НАРЕДБА
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност
на територията на Столична община чл. 67 и Приложение 6 към тази
наредба. При изготвяне на проекта да бъдат използвани шрифтове,
които са създадени на базата на българската графична форма на
Кирилската азбука. Не предлага провеждане на конкурс.
2. Предложение № СО-94-Б-177(4)/24.11.2015г., от Боян Николаев Тодоров
относно поставяне на паметник на Петко Тодоров
Становище: ЕХС подкрепя идеята да бъде почетена паметта на Петко
Тодоров с поставяне на паметник в Борисовата градина. Отчитайки
значимостта му като личност и необходимостта бъдещият паметник да
бъде съобразен с характеристиките и художественото ниво на вече
съществуващите в съседство паметници на класиците на българската
литература, смята че трябва да се проведе конкурс по реда на ГЛАВА 6 от
НАРЕДБА за
именуване и преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени
елементи на територията на Столична община.
3. Предложение № 0015-5500-25(14)29.12.2015 от парламентарна група на
реформаторския блок, относно възстановяване на Каменния кръст на
територията на район "Лозенец"

Становище: ЕХС подкрепя идеята за възстановяване на паметта за
Каменния кръст, изграден на територията на район Лозенец, местността
"Кръста" през 1878г. Изборът на вариант "реплика" на опазения кръст или
изработване на възстановка-копие може да стане на основание
издирената документация за първоначалния му вид. Не предлага
провеждане на конкурс.
4. Предложение № СО-6200-1187(6)21.10.2014г., от Българска Асоциация
"Труд.Здраве, Безопасност", относно поставяне Монумент в чест на загиналите
от трудова злополука в България в парковото пространство зад музея "Земята
и хората"
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Мотиви: Съветът има редица съществени забележки относно смисъла на
посланието и информационното съдържание на обекта и тяхното
адекватно градиране. Констатира липса на професионализъм при избора
на използваните шрифтове и композирането на текста. Цялостното му
въздействие на надгробен знак е несъвместимо с предлаганото място.
5.
Предложение № С 015-9401-333/28.10.2015г., относно поставяне на
паметна плоча на диригента Атанас Маргаритов, на сградата в която е живял:
гр.София, ул.Шандор Петьофи"№39
Становище: ЕХС подкрепя поставянето на плочата. Вносителите на
предложението да представят за одобрение проект, съгласно
изискванията на
НАРЕДБА за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на Столична
община чл. 67 и Приложение 6 към тази наредба. При изготвяне на
проекта да бъдат използвани шрифтове, които са създадени на базата
на българската графична форма на Кирилската азбука.

6* Предложение № С015-9300-321/20.11.2015г. относно поставяне на
Паметна плоча-барелеф на Салвадор Алиенде от Инициативен комитет.
Становище: ЕХС подкрепя възстановяването на плочата-барелеф на
Салвадор Алиенде.
7.
Предложение № С015-9401-191/1/10.07.2015 г. от Инициативен комитет,
относно поставяне на паметна плоча на на Валери Петров
Становище: ЕХС подкрепя поставянето на плочата. Вносителите на
предложението да представят за одобрение проект, съгласно
изискванията на
НАРЕДБА за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията на Столична
община чл. 67 и Приложение 6 към тази наредба. При изготвяне на
проекта да бъдат използвани шрифтове, които са създадени на базата
на българската графична форма на Кирилската азбука.

8. Доклад № СО-2100-800/4/18.08.2015 г., относно поставяне на паметна
плоча на проф. д.ф.н. Живко Ошаков на фасадата на ул. „Сан Стефано” № 2
Становище: ЕХС подкрепя поставянето на плочата.
9. Доклад № 00-6600-4296/10/27.05.2015 г. , относно поставяне на
паметник -символ на спасяването на българските евреи през Втората световна
война,

Становище: ЕХС изразява положително становище относно поставянето
на паметника посветен на спасяването на българските евреи, създаден
след спечелен конкурс и съгласуван от Министъра на културата

Главния архитект от 11.12.2012 - в близост до входа на галерия Академия
на НХА. Препоръчва поставянето на указателна табела. Подкрепя
предложението, паметната плоча, поставена по същия повод, с решение
на СОС от 08.03.2007, в югозападния ъгъл на оградата на НХА, да бъде
демонтирана и предадена в Музея за история на София.

Обобщил становищата:
Ивана Пасева, главен експерт —
В Дирекция „Култура”
Съгласувал:
Цветелина Николова
Юрисконсулт в Дирекция „Култура”.....

Председател на Експертнохудожествения съвет:

Членове:
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