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СиСтемата от бюСт-паметници в гр. София
през „СоциалиСтичеСкия период”

иСтория и Съвремие

Илия Мечков

Извънмерното развитие на официалната идеология през „со-
циалистическия” (както ще го наричаме в изследването) период от 
историята на Третата българска държава довежда до натрупване 
на колосално културно наследство на символното поле на „колек-
тивната памет” във вид на названия и паметници. За съжаление по-
вече от две десетилетия след началото на демократичните промени 
то още не е систематично описано и представено. Чудесна възмож-
ност това да бъде направено, дава информацията за паметниците 
на столицата, съхранена в архива и изданията на Музея за история 
на София (сега Регионален исторически музей - София), резултат 
от десетилетната работа на колеги историци и проучватели. Как-
то може да се очаква, в сравнение с останалите градове и места в 
страната столичното мемориално наследство от социалистическия 
период е най-богато по брой и разнообразие на обекти и чества-
ни личности, но е и най-засегнато от промените. Изследването си 
поставя за задача да потърси логиката в състава на отбелязаните 
личности и в съчетаването и позиционирането на мемориалните 
обекти и типове паметници в столичните паркове и градини. Заед-
но с това се прави опит да се коментират плюсовете и минусите на 
направените устройствени решения в същата тази градска среда, 
за чието оформяне и развитие милеем днес.

Изборът на темата не е случаен. Бюст-паметникът е най-масо-
вият паметник от по-висок (символен) клас и е натоварен с широка 
възпитателна цел. През периода 1947-1989 г. са изградени над 119 
бюстове-паметници, от които в статията са регистрирани 119 - 86 
в рамките на града, сред площадно и парково пространство, 21 от 
които са запазени; 20 в училища и институти, повечето запазени; 
13 (най-малко) в градове и села (или квартали), включени към Сто-
лича община (Виж таблица 11 в Приложение и таблица 1 в текста). 
За сравнение през периода 1920-1940 г. са издигнати около 23 бю-
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стове-паметници, от които са съхранени 20, а в периода 1993-2016 
г. най-малко 25 - виж таблица 12 в Приложение и таблица 1 в те-
кста (в статистиката не са включени гробове от гробищни паркове, 
бюстове с образи на обобщени персонажи, бюстове, разположени 
в интериор, неоформени като паметници, нетипични бюст-памет-
ници). 

За първи път в България бюст-паметници се поставят в Мор-
ската градина на Варна по предложение на варненския комитет 
„Българско възраждане” от 1908 г. Първите са на Граф Игнатиев 
(1903 и 1908), Христо Ботев (1910) и Васил Левски (1912) с ав-
тор Жеко Спиридонов, създал през този период и бюст на Алеко 
Константинов в Свищов (1911) (Бошев 2004. 11, Труфешев 1981.  
340). Днес „Алея на възрожденците” в Морската градина включва 
десетки дейци на Българското Възраждане. На 28.Х.1920 г. Стоян 
Омарчевски – министър на народното просвещение в земеделското 
правителство на Александър Стамболийски (1920-1923) предста-
вя Законопроект за поставяне на бюстове на заслужили българи 
в централната алея на парк „Княз-Борисовата градина” в София. 
В мотивите към законопроекта се казва: „най-доброто средство да 
се възпита в един народ, особено в младите генерации, устрем към 
възвишена народополезна дейност, е без съмнение засвидетел-
ствуването от страна на държавата, че тя високо цени труда на 
ония деятели от по-раншните поколения, които деятели са допри-
несли нещо съществено за развитието й. Това засвидетелстване 
на почит от страна на държавата може да бъде сторено по много 
начини, но постигат целта си най-вече онези, които са по-видими, 
по-осезаеми. Един от тях е поставяне на изваянията на деятелите 
там, дето могат да бъдат те видени и запомнени колкото се може 
от повече хора, от всички възрасти и всички обществени слоеве.” 
(Омарчевски 1920). Изрично се подчертава голямото изоставане на 
България в тази практика не само от развитите европейски страни, 
но и от нашите съседи Гърция, Сърбия и Румъния, които поставят 
на оживени градски места изваяния на техни заслужили личности, 
сред които на първо място са хората на книжовния труд.   

Ст. Омарчевски е забележителен със своите усилия да пре-
върне държавата в меценат на българските творци от всички видо-
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ве изкуства. Показателна в това отношение е програмата на гран-
диозното юбилейно тържество по случай 70 години от рождението 
и 50 години от началото на творческата дейност на Иван Вазов 
(1850-1921). То е организирано от министъра, а част от програмата 
е откриването на бюст-паметника на народния поет в Борисовата 
градина (1920). Бюстът от мрамор е дело на скулптура Ж. Спиридо-
нов, който започва работа над проекта през 1917 г. 

Ст. Омарчевски е инициатор на въвеждането на празника на 
народните будители (1921 година). Според него той трябва „да уве-
ковечи паметта на великаните на непобедимия български дух, на 
творците на родната реч, мисъл и историческа слава, на големите 
ни дейци за народното ни пробуждане, за да служат за назидание 
и пример на поколенията”. Посочени са бележитите личности от 
епохата на Българското Средновековие и Възраждане, а освен тях 
и всички останали заслужили дейци на просвещението и национал-
ноосвободителното движение.1 В изпратеното от министъра през 
1922 г. окръжно до учителските власти в страната с указания за 
честване на празника списъкът с имена е допълнен с „Иван Вазов 
и мнозина още големи и малки строители на нашето възраждане и 
освобождение, както и големите фигури на политико-обществени и 
културни дейци след Освобождението”, „които трябва да се сочат 
като примери, като образци на бляскаво изпълнен отечествен и на-
ционален, културен и граждански дълг.” (Омарчевски 1922). Акцент 
се поставя на честването на местните дейци и събития. В средата 
на 20-те години е създаден нов законопроект за увековечаване на 
важни исторически събития и на заслужили българи. Изграждането 
на „граждански” паметници в цялата страна следва да се регули-
ра от Министерството на народната просвета. То трябва да внася 
в Народното събрание предложенията за историческите личности, 
които подлежат на увековечаване посредством изработване от ка-
мък (мрамор, гранит) или бронз на бюстове и статуи (Бошев 2004. 
18).

В духа на тези закони и идеи до 1940 г., в Борисовата гради-
на са издигнати 18 бюстове-паметници. Те са предимно дело на 

1  Сред посочените дейци са Св. Иван Рилски, светите братя Кирил и Методий, Йоан Екзарх, св. 
Евтимий – патриарх Търновски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, 
Васил Априлов, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Неофит Боз-
вели, Неофит Рилски, братя Миладинови, Любен Каравелов, Христо Ботев, П. Р. Славейков...
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Министерството на народната просвета или на различни инициа-
тивни комитети. Заложената тенденция се запазва през социалис-
тическия период, когато са изградени още 16 бюстове-паметници. 
Тя е продължена и след началото на демократичните промени в 
България (1989) с 8 бюстове-паметници. За общо 42 бюста (4 от тях 
са изчезнали), плюс два барелефа и една статуя, включени в „Алея 
на бележитите българи”, се грижи Регионален исторически музей - 
София (виж Таблица 1).

БЮСТОВЕ-ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ В БОРИСОВАТА ГРАДИНА 
„АЛЕЯ НА БЕЛЕЖИТИТЕ БЪЛГАРИ”

№

Личност

година на поставяне

профил на личноста
наличност

да

не

нац. револю
ционер

просветител/писател

музикант/худож
ник

военен

друг

постамент

бю
ст

Междувоенен период - „Княз-Борисовата градина”

1 Васил Петлешков 
(1845-1876) 1936 х х

2 Маестро Георги Атана-
сов (1882-1931)

1940 х х 2004

3 Георги Бенковски
(1843-1876) 1928-9 х х

4 Георги С. Раковски
(1821-1867)

1929
/1996/ х х х (в) 1994

5
Добри Желязков – фа-
брикаджията 
(1800-1865)

1937 х х (в)

6 Иван Вазов
(1850-1921) 1917-20 х х

7 Константин Величков
(1855-1907)

1940 х (в)

8 Любен Каравелов
(1834(7)-1879)

1931
/1996/ х х х (в) 1994
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9 Марин Дринов 
(1838-1906) 1936 х х (в)

10 Нешо Бончев 
(1839-1878) 1939 х х (в)

11 Пейо Яворов 
(1978-1914) 1935 х х х (в) 1994

12 Пенчо Славейков 
(1866-1912)

1931 х х (в)

13 Петко Р. Славейков 
(1827-1895) 1927 х х

14 д-р Петър Берон
(1799-1871) 1926 х х

15 ген. Стефан Тошев 
(1859-1924) 1940 х х

16 Хаджи Димитър (1840-
1868) 1940 х х

17 Христо Ботев 
(1848-1876) 1926 х х х

18 Христо Максимов 
(1867-1907) 1940 х х х

Социалистически период – „Парк на Свободата”
Братска могила – мо-
нумент - общ гроб на 
17 „антифашисти”

1956

19 Алеко Константинов
(1863-1897) 1988(tpq) х х

20 Вела Благоева
(1858-1921) 1970 х х 1993

21 Владимир Башев
(1935-1967) 1980 х х
Георги Димитров (1882 
– 1949) 1958 х х х

22 Гоце Делчев
(1872-1903) 1983 х х

23 Георги Караславов
(1904-1980) 1984 х х

24 Даме Груев
(1871-1906) 1983 х х

25 Димитър Димов (1909-
1966) 1988(tpq) х х

26 Димитър Талев 
(1898-1966) 1967 х х
Димчо Дебелянов
(1887-1916) 1964 х х

27 Емилиян Станев
(1907-1979) 1984 х х

28 Захарий Стоянов
(1850-1889) 1988(tpq) х х х

29 Иван Фунев 
(1900-1983) 1985 х х
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30 Людмил Стоянов
(1886-1973) 1988(tpq) х х

31 Панчо Владигеров
(1899-1978) 1987/8 х х 1998
Райко Даскалов (1886-
1923) – гроб

32 ген. Радко Димитриев
(1859-1918) 1967 х х

33 Филип Кутев
(1903-1982) 1983 х х

34 Цанко Церковски
(1869-1926) 1947(55) х х 2010

Най-нов период – „Борисова градина”
Цар Борис III 
(1894-1943) 1996 х х

35 Васил Левски
(1837-1873) 1992 х х
кап. Петко войвода 
(1844-1900) 1995 х х

36 Иван (Ванче) Михайлов
(1896-1990) 1996 х х

37 Елин Пелин
(1877-1949) 1992(tpq) х х

38 Йордан Йовков
(1880-1937) 2005 х х

39 Николай Хайтов (1919-
2002)

2005 
(tpq) х х

Паисий Хилендарски
(1722 - кр. на ХVIIIв.) 2008 х х

40 Стефан Караджа
(1840-1868) 1992(tpq) х х

41 Тодор Александров
(1881-1924) 1993(tpq) х х

42 Тодор Каблешков
(1851-1876) 2000(tpq) х х

Забележки 
Паметниците, които не са номерирани в таблицата не са бюстове-паметници.
В средата на 90-те години на ХХ в. бяха възстановени 8 откраднати или повредени 

бюст-паметника. В легендата са означени с „х (в)”. Годината на изчезване е означена в по-
следната вертикална графа. Бюст-паметникът на Г. С. Раковски е намерен и възстановен през 
1996 г., на Марин Дринов и на Нешо Бончев са повредени и поправени, а останалите са ре-
плики. Решение от 28.ІV.2016 г. на СОС предвижда поставяне на бюст-паметник в Борисовата 
градина на писателя Петко Ю. Тодоров. 

Така още от междувоенния период централният софийски 
парк се оформя като най-голямото средоточие в България на па-
метни знаци на националнозначими личности, а през социалистиче-
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ския период на бележити българи, които не свързваме с борческо-
то минало на Партията или единствено с освободителните борби. 
Причините за този особен мемориален статут на парка изглежда са 
няколко. В края на 40-те и през 50-те години на ХХ век, в разгара 
на идеологизацията, паметниците на новите герои се разполагат 
на места, освободени от спомена за „буржоазното минало”, ако из-
ключим „тънкия” момент с военните паметници (виж по-долу). През 
това време „Паркът на Свободата” вече е получил своето иделоги-
ческо въздействие на друго мемориално ниво в метаконтекста на 
статуята в цял ръст на парковия патрон Георги Димитров – (1958) 
- своеобразна алтернатива на премахнатия статуарен паметник на 
Йосиф Сталин на другия, централен вход на парка и на Братската 
могила (1956), допълнено и от задължителните за парковото прос-
транство статуи на работници и селяни.2 През 70-те и 80-те години 
на ХХ в., когато основните задачи на паметниковата пропаганда в 
градски мащаб са вече изпълнени, в парка се пристъпва към мемо-
риално разширяване на състава на националнозначими личности и 
със съвременни дейци на културата. Разбира се, това са хора, при-
ети от властта, отговарящи на тогавашните критерии за образцов 
гражданин, лоялен към обществения строй и към политическата 
система. Задължително те са водещи фигури на новия интелекту-
ален елит, поставени на ключови места в централизираното упра-
вление на културата (ако изключим оцелелия от лагерите Димитър 
Талев). Издигнати са и бюстове-паметниците на дейците на нацио-
налното революционно движение – Гоце Делчев и Даме Груев по 
повод честването на 80 години от Илинденско-Преображенското 
въстание (1983) и на писателите Захарий Стоянов и Алеко Констан-
тинов, чиято широка популярност през социалистическия период 
вероятно има общо с припознаването им като „пинонери“ на реа-
лизма. 

Единствено мемориалното присъствие на Вела Благоева има 
известен идеологически привкус, но в мемориалния контекст на 
парка нейната фигура е разпознаваема с приноса към българска-
та култура в качеството ѝ на журналист, педагог, автор на учеб-
ник (всъщност съпругата и верен помощник на Дядото е странична 

2  Обелискът на Братската могила съставя един от трите вертикални акцента на градската ос с 
разположения наблизо паметник на Съветската армия и с шпилката на Партийния дом.
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фигура за мемориалния пантеон на жените комунистки, в чийто 
център се намират Лиляна Димитрова, Йорданка Николова, Вела 
Пеева). По същия начин в алеята имат своето място Нешо Бончев 
– първият български литературен критик, и Христо Максимов – пи-
сател, просветен деец и педагог. За съжаление през 1992-1993 г., 
когато са свалени прибързано повечето паметни знаци на „дейци 
на БКП” (въпросът е засегнат по-долу) бюстът на Вела Благоева 
е премахнат, с което от парка изчезва единственият паметник на 
жена – историческа личност. 

По принцип през социалистическия период пантеонът на Бъл-
гарското възраждане функционира със стесняване на обхвата на 
отбелязваните личности. Преди всичко се набляга на „отците” на 
съвременната българска книжовност Паисий Хилендарски и Соф-
роний Врачански. Налице е свръхупотребата на образите на Геор-
ги С. Раковски и Христо Ботев в тяхната революционна трактовка, 
„присвоени” като пророци, предтечи на бъдещето, станало насто-
яще. Засилва се култът (и на мемориално ниво) към Васил Левски 
и се преосмисля отношението към някои герои на националната 
революция, значение за което има честването на 100-годишнината 
на Априлското въстание. Неизменна остава висотата на честване 
на Иван Вазов. Показателен е фактът, че през 50-те години на два 
столични булеварда (на средищно разположени алеи) са издигнати 
бюстовете-паметници на Христо Ботев и на Иван Вазов. 

Разполагането на бюстове-паметници по централната осева 
алея на парка е продължено през социалистическия период с фи-
гурите на Захарий Стоянов, Димитър Талев, Димитър Димов, Ге-
орги Караславов, Алеко Константинов (последните два странично 
на алеята) и с наскоро-откритите на Паисий Хилендарски, Йордан 
Йовков и Николай Хайтов. Мястото на паметника на генерал-лей-
тенант (в българската и съветската армия) Радко Димитриев е спо-
лучливо намерено до „езерото с лилиите”, в съседство с този на 
генерал Стефан Тошев. През 80-те години на ХХ век централната 
алея вече е пренаситена от паметници, които преливат по странич-
ните алеи. Бюстовете на Емилиян Станев и Иван Фунев се намират 
странично на главната алея до тези на Христо Максимов и Добри 
Желязков – Фабрикаджията от междувоенния период. Бюстовете 
на Гоце Делчев и на Дамян Груев са разположени до новия роза-
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риум, във втора, дублираща централната осева линия, като една 
сполучлива алтернатива на главната алея, доминирана от дейци на 
Априлското въстание. Към края на периода, през 1987 г., започва 
процедурата за изграждане на бюстове-паметниците на Алеко Кон-
стантинов, Димитър Димов, Елин Пелин, Захарий Стоянов, Йордан 
Йовков, Людмил Стоянов и на нереализираните на Антон Страши-
миров и Людмила Живкова и възниква идеята за бюст-паметник на 
Стефан Караджа, без да са направени проекти за ситуирането им. 
През 1988 г. бюстовете още не са отлети и поставянето на някой от 
тях става след промените.

За съжаление през последните четири десетилетия разпола-
гането на част от паметниците става все по-неуместно. Например 
опитът да бъде продължена втората осева линия на македонските 
дейци отвежда до поставяне на паметниците на Тодор Александров 
и Иван (Ванче) Михайлов (осъмващ с вандалски изрисувани свас-
тики) в някога любимия на децата декоративен кът – „езерото с 
патиците”, към който, странно защо, е обърнат и бюстът на Л. Сто-
янов. Всички най-нови паметници като например този на Н. Хайтов 
трябва непременно да бъдат разполагани в центъра, около „пло-
щадното” пространство с паметниците на Иван Вазов, Пейо Яворов, 
Васил Левски (чието поставяне през 1992 г. води до преместване в 
парковия миманс на паметника на маестро Георги Атанасов, където 
бива откраднат). В същото време на далечна алея продължава са-
мотно да се извисява бюст-паметникът на поета Владимир Башев. 

Съвременният мемориален облик на парка „Борисова гради-
на” оставя впечатението за хаотичност, претрупаност, нелогичност 
в съчетаването и ситуирането на мемориалните обекти, резултат 
от липсата на прилагане на концепция в подбора на личностите, 
чествани с бюстове-паметници, и в съобразяването на местополо-
жението им с алейното планиране на парка и през трите историче-
ски периода.3 От друга страна, когато разглеждаме социалистиче-
ския период от развитието на системата на бюстовете-паметници 
в „Парк на свободата” не може да не се съгласим, че е проявен 
внимателен, уравновесен подход към наследството от междувоен-
ния период, значение за което има и времето на изграждане на 
паметниците – 70-те и 80-те години на ХХ в. Новите паметници 

3  Темата заслужава нарочна статия.
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се вписват във философията на отпадналия след 9-ти септември 
празник на народните будители и тази традиция продължава до 
днес. Може да се каже, че изненадваща страна в „Алеята на беле-
житите българи” е независимостта от масовия национален канон. 
Някои от отбелязаните личности са слабо известни на съвременния 
българин, но те напълно отговарят на качествата, които трябва да 
имат народните будители. Например днес не бива да забравяме, че 
Константин Величков и Цанко Церковски са двама поети, писатели, 
общественици и политици с висок морал, получили признанието на 
своите съвременници (През 2010 г. бронзовият бюст на Ц. Церков-
ски заедно с тежкия гранитен постамент мистериозно изчезна от 
парка).

***

През социалистическия период много от главните обекти на 
града като булеварди, улици, училища, предприятия, паркове, гра-
дини и други получават имена на герои от борческото минало на 
Партията, понякога на руски и съветски държавници, и хора на нау-
ката. Това изисква и изграждане на паметен знак на патрона, който 
най-често е бюст-паметник. В производствени предприятия, учебни 
и други заведения от преди 1944 г. са издигнати паметни плочи с 
имената на работили или учили в тях „антифашисти”. Използвана е 
всяка възможност за пропаганда, за съчетаване на политическата 
просвета и агитация по места със собствени култови обекти. Мно-
гобройните столични паркове, градини и градинки биват осеяни с 
разнообразни мемориални обекти и статуи на трудова и борческа 
тематика и така нататък. Зелените площи на София, включително 
озеленените пространства на ранните жилищни комплекси – мик-
рорайони, получават статута на „представително пространство на 
една всеобемаща култура на организирана показност.” (Еленков 
2008. 151).4

Паркът „Христо Смирненски” е пример за осъществяване на 
мащабна мемориална концепция от времето на българския социа-
лизъм на 50-те и 60-те години на ХХ в. (Виж таблица 2).

4  По темата в национален план пише Н. Вуков.
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БЮСТОВЕ-ПАМЕТНИЦИ И ДР. В ЗАПАДЕН ПАРК

№ ЛИЧНОСТ
ПРОФИЛ НА ЛИЧНОСТТА

ПЕТИМАТА 
ОТ РМС ПОЕТ ДРУГ

1. Адалберт Антонов – Малчика (1909-
1942) х

2. Александър Димитров – Сашо (1909-
1944) х

3. Гео Милев (1895-1925) х
4. Георги Димитров (1882-1949) „Вожд и учител”
5. Йорданка Николова (1911-1944) х
6. Лиляна Димитрова (1918-1944) х
7. Никола Вапцаров (1909-1942) х
8. Николай Петрини (1889-1925) БЗНС
9. Свилен Спасов (1914-1944) х
10. Сергей Румянцев (1896-1925) х БЗНС
11. Христо Смирненски (1898-1923) х
12 Христо Ясенов (1889-1925) х

Паметник на Владайското въстание (1923)

Съставът на честваните герои е добре премислен. „Вождът и 
учителят” Георги Димитров е представен сред образите на раноза-
гинали революционери от двете жертвени вълни, съответно от пър-
вата половина на 20-те години (четирима) и от първата половина 
на 40-те години на ХХ в. (шестима). В парковия състав се открояват 
две групи „петорки” – поетите Гео Милев, Христо Смирненски, Ни-
кола Вапцаров, Сергей Румянцев, Христо Ясенов (първите трима от 
които са представени и днес с по един паметник в града) и т. нар. 
„петима от РМС”, които влизат трайно в националния социалисти-
чески пантеон още през 50-те години, откогато датират (според 
наличните непълни данни) скулпторите в парка.

По ирония на съдбата този концептуален парк, който е може 
би единствения пример в София за планиране с мемориална систе-
ма, има незавидно настояще. Бюстовете липсват. Все пак повече-
то от постаментите стоят непокътнати (7), адекватно ситуирани в 
парковата среда и като че ли могат да дадат добрия модел как да 
се поставят бюстове-паметници. Следва да се изработи нова мемо-
риална концепция за Западен парк, която би могла да се обвърже 
със завареното архитектурно, а защо не и идейно наследство - на-
пример парк на поетите от ХХ в.
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Модерният и оригинален от паркоустроителна гледна точка 
„Южен парк” е интересен и с осъществената в него мемориална 
система, напомняща за инициативите на Людмила Живкова. В кон-
цепцията се чете представата за световната борба за свобода, ин-
тернационалният лозунг за „Мир”, който може да се разглежда като 
късна редакция на идеята за световна революция, в чиито „износ” 
с политиката си към страните от Третия свят, социалистическа Бъл-
гария също има дял (виж таблица 3). 

БЮСТОВЕ-ПАМЕТНИЦИ И ДР. В ЮЖЕН ПАРК

№ ЛИЧНОСТ ПРОФИЛ

1. Карл Маркс (1818-1883) „вожд на пролетариата”
2. Симон Боливар (1783-1830) национален герой на 

Венецуела
3. Хосе Артигас (1764-1850) национален герой на Уругвай
4. Хосе Марти (1853-1895) национален герой на Куба

5. Хосе де сан Мартин (1778-1850) национален герой на 
Аржентина

Джордж Байрон (1788-1824) ПРОЕКТ национален герой на Гърция
Паметник - Гълъбите (1988)

Днес постаментите на паметниците все още стоят със запазе-
ни вдълбани надписи. Ухажването на Латинска Америка е отстъпи-
ло място на отбелязването на българското международно военно 
сътрудничество, ориентирано на Запад. Свободностоящият паме-
тен знак в чест на Манфред Вьорнер (1934-1994) - генерален се-
кретар на НАТО (според преписката от 1996 г. е планиран като 
бюст-паметник), се издига в съседство с паметника „Гълъбите”. На 
входа на парка на централната алея по решение на СОС от 2003 г. 
е разположен бюст-паметникът на княз Михайло Обренович (1823-
1868) – добросъседски акт на символното поле със западния ни 
съсед Република Сърбия, в чиято столица се издига паметна плоча 
на водачите на покровителстваната от споменатия княз Българска 
легия – Георги С. Раковски и Васил Левски.5

Оформящата се мемориална концепция на парка, ако се съди 
по започнатото, вероятно ще бъде отново с интернационална насо-
5  На заседание на 06.10.2011 г. СОС взема решение за поставяне на бюст-паметник на Роналд 
Рейгън на едноименната алея на входа на Южния парк, а на 16.05.2013 г. за поставяне на 
паметник на донорите в България.
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ченост. Няма съмнение, че отбелязването на латиноамерикански-
те национални герои с бюстове-паметници през социалистическия 
период може да бъде оправдано. Същите герои са мемориално от-
белязани в Ню Йорк, Париж, Белград, Ереван и др. Понастоящем в 
София са намерени нови места за тях. Наскоро паметникът на Хосе 
Марти е преместен на едноименния площад (в градинката) в бли-
зост до Кубинското посолство и парк-хотел „Москва”. Бюст-памет-
ник на Симон Боливар се издига в градината на площад „Възраж-
дане”, която, заедно с паметниците на Тарас Шевченко и на Христо 
Ботев, вече се очертава като място за отбелязване на различни 
национални герои със световно значение. Бюст на Хосе де Сан Мар-
тин краси интериора на едноименното 90 СОУ в ж.к. Люлин 2.

Паркът „Владимир Заимов” е единственият ясно заявен опит в 
столицата за паркоустроителна материализация на социалистиче-
ската утопия в „класически“ стил. Елитарността му е обяснима не 
само с по-ранния период на възникване, но и с градското зониране 
през 60-те години. Зад него се намира най-централно разположе-
ната компактна жилищна зона, изградена през социалистическия 
период – ж.к. „Владимир Заимов”, населен от висшия ешалон на 
властта.6 Тържественост и изящество излъчват симетричната алей-
на мрежа и парковата скулптура. Строги и величествени са профи-
лите на бюстове-паметниците на калените бойци на Партията и на 
страната на Съветите, представени с медали (виж таблица 4). 

БЮСТОВЕ-ПАМЕТНИЦИ И ДР. В ПАРК ЗАИМОВ 
И В ГРАДИНА ПРЕД ПОДУЯНСКАТА БАНЯ

№ ЛИЧНОСТ
1.1 ген. Владимир Заимов (1888-1942)
1.2 Никола Ботушев (1897-1941)
2.1 Съби Денев (1900-1941)
2.2 Цвятко Радойнов (1895-1942)

Паметник на загиналите в „Отечествената война” 
В близост статуя на Лиляна Димитрова, пред едноименния Младежки дом

След промените паркът се оказа с изменен облик. През 2011  
г. той се превърна в място за експериментална скулптура, освобо-
дено от мемориални функции. Единственият бюст-паметник е този 
6  Паркът може да се разглежда като предблокова градинка в дворцов стил на този „жилищен 
комплекс”.
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на големия учен химик и общественик (и приятел на Съветите) 
проф. д-р Асен Златаров (1885-1936), открит през 1996 г. По пред-
варителния проект той е трябвало да се разположи на съседната 
едноименна улица и така се озовава в парка на мястото, където 
тази улица се задънва.

Четири малки софийски парка, създадени преди Втората све-
товна война, заемат особено място в столичната мемориална сис-
тема, посветена на загинали леви революционери. Градината „Пе-
тър Топалов – Шмид” (сега „Алжир”), парк „Кирил и Методи” („Св. 
Троица”), парк „Александър Боримечков” („Св. Петър и Павел”) 
и парк „Владо Тричков” („Св. Никола”) се намират сред обширен 
градски район, населяван предимно с бежанци и известен със своя-
та бедност и интензитет на нелегални борби. Това са някогашните 
квартали „Банишора”, „Драз-махала”, „Юч-бунар” („Три Кладенци”) 
и „Коньовица”, чиято мизерия социалистическата власт успява да 
прикрие („облицова”) откъм главните улици с блокове в стил „ста-
лински барок” (ако изключим ж.к. „Сердика”), населени не с местни 
жители, а с партийци „средна ръка”, дошли в столицата. С издига-
нето на мемориални обекти в посочените паркове се подчертават 
местните героични корени на партията. 

Градината „Петър Топалов – Шмид” със своето разположение 
до Централна ж.п. гара и Трамвайното депо е известна като арена 
на стачни борби и протести (Бужашка, Климова-Клисарова. 1978, 
65). 

БЮСТОВЕ ПАМЕТНИЦИ И ДР. В ПАРК
„ПЕТЪР ТОПАЛОВ ШМИД” ( „Алжир”)

№ ЛИЧНОСТ
1. Атанас Стратиев (1894-1925)
2. Жеко Джунджулов (1886-1925) 

Сборен паметник на загиналите антифашисти, лобно място на Петър 
Топалов Шмид (1915-1944)
Сборен паметник на загиналите антифашисти
Морена – пътя на ръководителите на Септемврийското въстание Г. Димитров 
и В. Коларов от София към Врачански окръг 
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Жеко Димитров Джунджулов – един от портретуваните с 
бюст-паметник, е организатор на стачката на трамвайните работ-
ници през май 1914 г., на която откликват 10 000 софиянци и на 
Транспортната стачка от 24 декември 1919 – 19 февруари 1920 
г. Неговата личност се свързва изцяло с принципите на легалния 
синдикализъм. Друг синдикалист и известен комунистически функ-
ционер, който работи сред младежите на „Юч-бунар” и ”Банишора”, 
е Атанас Стратиев. На него е посветен другият бюст-паметник. Гра-
дината е лобно място на Петър Топалов – Шмид. Тук на антивоенна 
демонстрация срещу правителството на Константин Муравиев на 
7.IХ.1944 г. той е застрелян от полицията, докато държи реч, след 
което се разразява кървава схватка. Неговото име е било изписано 
на разположения тук (понастоящем премахнат) паметник на „за-
гиналите в борбата против фашизма и в Отечествената война” от 
Коларовски район. Днес в градината, носеща името парк „Алжир”, 
се намират две ценни многофигурни статуи.

Типът сборни паметници на загинали „антифашисти” от съот-
ветния район във формата на стени, пилони или морени се появява 
в парковете и предблоковите пространства на София през 80-те 
години на ХХ век. По този начин се търси решение на проблема с 
масовото събаряне на стари къщи и преначертаване на уличната 
мрежа. Налага се мнението, че е неуместно паметните плочи с над-
писи „Тук...” да се слагат върху новите сгради или в междублоково-
то пространство поради „несъответствие на историческата истина”, 
макар че дотогова, а и по същото време, тази практика съществува. 
Сборни паметници на загинали „антифашисти” е имало задължи-
телно пред всяко учебно заведение, болница, завод, съществували 
преди 1944 г. и някои от тях все още са на своето място.

В очертанията на град София се намират 10 сборни квартални 
паметника на загинали във „Втората световна война – заключи-
телна фаза”, без да броим „специализираните” на танкисти, пара-
шутисти и жени-доброволки. Надписът, който стои на тези памет-
ници – „Отечествена война”, означава влизането на България във 
Втората световна война срещу дотогавашния й съюзник Германия 
на страната на СССР, т.е. участието на Царство България с нейната 
Първа българска армия (септември 1944 – май 1945) във „Великата 
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отечествена война на Съветския съюз”. От посочените паметници 
три са смесени и носят надписа „Загинали в борбата срещу фаши-
зма и в Отечествената война”. Този надпис, слагащ под общ зна-
менател загиналите български войници в бой с германската армия 
и участниците в съпротивителното движение срещу „символичното 
участие” на България във войната на страната на Оста и Германия, 
загинали от ръката на български военнослужещи е неприемлив от 
институционална гледна точка, макар че е вярно и че става въпрос 
за споделяне на обща „антихлеристка” мотивационна линия на сра-
жавалите се. Както е известно, много участници в съпротивително-
то движение и млади хора, симпатизанти на БРП (к), се записват 
доброволци.

Решаването на тези нелеки проблеми тепърва предстои, като 
на първо време тече промяна на названието на войната, така че 
то да отразява българската гледна точка. С него трябва да стане 
картотекирането в обновяваните в момента регистри на военни-
те паметници. За настоящето изследване е важно да се подчертае 
идеологическото обсебване на военните паметници през социалис-
тическия период чрез натоварването им с „антифашистки” и „съ-
ветски” мемориалните функции.7

Широкото разпространение на паметниците на загиналите 
във „Втората световна война – заключителна фаза“, също така е 
проблематично. Подходът да се изграждат военни паметници на 
квартален принцип (на загиналите от квартала) не може да бъде 
оправдан, тъй като кварталът не е обособена селищна единица. 
Всеки град се нуждае от един или от няколко по-големи сборни или 
обобщени (без имена на загиналите) военни паметника. Всъщност 

7  Напр. върху старите военни селски паметници се прибавят имената на загиналите 
съселяни от „Отечествената война”, както е и редно, но по възможност поставяни на 
централно място, като имената на загиналите „антифашисти” се поставят над тях. 
Символното присвояване на стария паметник включва и използване на комунисти-
чески и съветски символи като петолъчка, сърп и чук и др., несмущавани дори от 
присъствието на оригинална статуя на български войник в униформа от 30-те години. 
Нерядко се срещат малки паметници с имената на няколко убити, повечето от които 
от съпротивителното движение и един или двама загинали в „Отечествената война”. 
Изграждането на нов общ сбор,ен паметник (на загиналите от населеното място във 
всички водени от Българската държава войни) задължително използва посочените 
прийоми, като често пъти се поставят статуи, които да придадат „революционно” вну-
шение (напр. в с. Локорско). В случаите, когато се изграждат два отделни паметника 
на загинали в съпротивителното движение и в „Отечествената война”, те са поставяни 
така, че да оформят мемориал.
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изграждане на такъв на загиналите в „Отечествената война” се е 
предвиждало в съседство с демонтирания по-късно паметник на 
загиналите от Първи и Шести пехотни полкове до някогашния пл. 
„Баба Неделя”, за което е свидетелствал каменен блок с надпис.8

Стремежът да има колкото се може повече паметници на 
„Отечествената война” е израз на мемориалната политика през со-
циалистическия период, целяща усилване на пропагандния ресурс 
чрез равномерно покриване на територията със символни обекти, 
разпознаваеми като „свои”. Сдобивайки се с такъв паметник, всеки 
един парк се превръща в място на поклонение към Втората светов-
на война, която има ключово значение за идентичността на СССР, 
на Източния блок и за мотивиране на българо-руската бойна друж-
ба. В „Северен парк” дори се е предвиждало изграждане на па-
метник на българите-червеноармейци (виж още по темата - Вуков 
2009. 600).

Паметниците на „Отечествената война” са разпознаваеми 
със своята еднотипност. Те имат формата на легнал на дългата 
си страна паралелепипед, понякога с прикрепени отпред големи 
бронзови венци (от типа на „Паметник на незнайния войн”) или на 
сравнително невисока стена. Техният хоризонтален акцент е в кон-
трапункт на тези от междувоенния период във формата на пирами-
дален обелиск. Трите най-големи „квартални” военни паметници 
се намират в централните части на града в парка „Заимов”, на пл. 
„Райко Даскалов” и на бул. „Витоша” пред градинката на 22 СОУ, 
недалеч от някогашния пл. „Баба Неделя”.

Бюстове-паметниците в разположения в периферията на гра-
да неголям парк „Кирил и Методий” принадлежат на двама изтък-
нати членове на военната организация на партията, свързани с ис-
торията на София: майор Коста Янков, член на Централната военна 
комисия на БКП и основен организатор на атентата на църквата 
„Света Неделя” и Тодор Михайлов Димитров – брат на Георги Ди-
митров. И двамата имат македонско потекло. Т. Димитров е роден 
и израснал в близкия „Юч-бунар”, където се занимава с партийна 
организационна дейност. Постаментите до днес са на своето място. 

8  Обосновано би било изграждането на един общ сборен (поименен) паметник на загиналите 
във войните, родом от гр. София.
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На един от входовете на този прекрасен парк с живописен алеен 
стил, характерен за най-красивите и най-стари места на Борисова-
та градина, се извисява огромният паметен знак (става въпрос за 
две морени) в чест на Васил Демиревски (Жельо). Той е партизан-
ски командир, участва във Втората световна война, където загива 
с чин подполковник в Югославия. От паметника не става ясно, че 
честваният е български офицер, но всъщност от пропагандна глед-
на точка е важна принадлежността му едновеременно към съпро-
тивителното движение и към заключителната фаза на Втората све-
товна война. Странен е изборът на мястото предвид това, че Деми-
ревски няма биографична връзка със София. Факт е, че паметникът 
има силно пропагандно внушение, обърнат като един мегалитен 
билборд към бул. „Константин Величков”, наред с няколко подобни 
плочи в района.

БЮСТОВЕ ПАМЕТНИЦИ И ДР. В ПАРК „КИРИЛ И МЕТОДИЙ” („Св. 
Троица”), район „Илинден”

№ ЛИЧНОСТ
1. Коста Янков (1888-1925)
2. Тодор Димитров (1896-1925)

Паметна плоча - лобно място на Йосиф Тошков (1903-1933)
Свободно-стоящ паметен знак - на Васил Демиревски (Желю) (1914-1944)
Паметник на загиналите в „Борбата срещу фашизма и в Отечествената война” 
(от 2002 г. „на загиналите български войници в Сръбско-българската война, 
Балканската война, Междусъюзническата война, Първата световна война и 
Втората световна война”)

В парка се намира сборен военен паметник, на който са стое-
ли паметни плочи с имената на 32-ма български войници и на 74-ма 
„антифашисти”. През 1993 г. тези плочи прибързано са демонтира-
ни от район „Илинден”. Днес разглежданият квартален паметник 
е несполучливо преобразуван в обобщен монумент на загиналите 
български войници през войните, водени от българската държава 
в периода 1885-1945 г. При положение, че карталът възниква след 
Първата световна война едно е било редно възстановяването на 
плочата с имената на загиналите във „Втората световна война – за-
ключителна фаза“ местни жители. 

Последно изграденият обект е свободностояща паметна плоча 
в памет на Илинденско-Преображенското въстание, на която пише 
че е издигната от съвременна българска политическа партия с па-
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триотичнозвучащо име.9

В другия квартален столичен парк от Междувоенния период – 
„Св. Петър и Павел”, са били разположени четири бюст-паметника. 
Единият е на Спас Дупаринов, министър на правосъдието и посла-
ник в Прага в правителството на Ал. Стамболийски, убит скоро след 
Деветоюнския преврат. Другите са на трима преселници от Маке-
дония, които принадлежат колкото на комунистическото, толкова 
и на македонското революционно движение и развиват нелегална 
дейност в „Юч-бунар”. Паркът е наименован на ветерана от Илин-
денско-Преображенското въстание и жител на района Александър 
Боримечков, който се самоубива в къща на близко намиращата се 
ул. „Зайчар” №252 и Владайска река. Боримечков се сражава близо 
две денонощия с целия столичен гарнизон и е ранен при опита си 
за бягство, което до днес е квартална легенда, а паркът продължа-
ва да бъде наричан от местните жители „Боримечката”, вероятно по 
аналогия с героят на „Под Игото” на Ив. Вазов. Днес единственият 
мемориален обект в парка е сборен паметник на загиналите в „Оте-
чествената война”. 

БЮСТОВЕ ПАМЕТНИЦИ И ДР. В ПАРК „АЛЕКСАНДЪР БОРИМЕЧКОВ” 
(„Св. Апостол Петър и Павел”), район „Възраждане”

№ ЛИЧНОСТ
1. Александър Михайлов Боримечков (1883-1925)
2. Методи Шаторов – Шарло (1898-1944)
3. Спас Дупаринов (1892-1923)
4. Христо Трайков Христов (1900-1933)

Паметник на загиналите в „Отечествената война”

В един от най-старите софийски паркове (първоначално е бил 
площад, от днешна гледна точка – градина), където се издига вну-
шителната църква „Св. Никола” и един от най-големите софийски 
военни паметници – на Одринската епопея (1932 г.), определян 
за сърцето на размирния „Юч-бунар”, почти не са били поставяни 
мемориали. Тук се е намирал бюст-паметникът на парковия патрон 
– прочутия партизански командир Владо Тричков, който няма био-
графична връзка с района, свободно-стояща паметна плоча (днес 
9  От гражданско сдружение епископ Йосип Щросмайер имат намерение да издигнат в парка 
паметник на белгийския химик и филантроп Ернест Солвей, одобрено с решение на СОС от 
06.ІІ.2014 г.
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разбита), означаваща лобното място на Съби Дичев (Алекси, Стро-
гов) – интербригадист-танкист, ръководител на бойни групи и друга 
такава, означаваща мястото на последна почит пред Дядото (1924). 
В парка се издига и такъв на загиналите в „Отечествената война”, 
преобразуван от сборен на обобщен паметник на загиналите бъл-
гарски войници във Втората световна война (плочите със загинали-
те 12 кварталци не са подновени) и на загиналите „при изпълнение 
на служебния си дълг в мирно време”. Днес до църквата се издига 
бюст-паметник на Антим I.

ПАМЕТНИЦИ И ДР. В ПАРК „ВЛАДО ТРИЧКОВ” („Св. Никола”), район 
„Възраждане”

№ ЛИЧНОСТ
Владо Тричков (1899-1944)
Свободно-стоящ паметен знак - лобно място на Съби Дичев (1911-1943)
Паметна плоча на Георги Дерменджиев (1910-1941)
Паметник на загиналите в „Отечествената война”
(от 2000 г. и на българските войници „загинали при изпълнение на служеб-
ния си дълг в мирно време”)
Паметник на опълченците от 58 пеши одрински полк (Паметникът на Одрин-
ската епопея)

Очевидното обяснение за малкото паметници в парка, поста-
вени през социалистическия период, е голямата църква. Например, 
в градинките на църквите „Св. Седмочисленици” и „Св. Георги”, 
станали след началото на демократичните промени предпочитано 
място за издигане на бюстове-паметници на политически дейци, 
жертви на новата власт след 9. IХ. 1944 г., през социалистичекия 
период не са поставяни паметници. За сравнение в две аналогич-
ни по големина и разположение градинки – „Мадара” („Буката”) и 
„Ереван“, в които предвиденото изграждане на големи църкви е 
останало неосъществено, през социалистическия период са поста-
вени бюстове-паметници на героични дейци на партията. В градина 
„Мадара”, известна с автентичния първи фонтан на „Градската гра-
дина”, са се намирали паметниците на Аврам Стоянов, синдикален 
лидер, завърнал се нелегално от СССР за провеждане на терорис-
тична дейност, и на Начо Иванов – партиен деец и партизанин. 
Днес двата постамента са срязани, като върху единия сполучливо 
е монтирана хубава скулптура на Елин Пелиновите герои – Ян Би-
биян и дяволчето Фют (01.VІ.2006). Тук през 2004 г. с решение на 
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СОС от 25.ІІІ.2004 г. на малка витошка морена е поставена скромна 
паметна плоча на германския летец Герхард Венгел, загинал на 
10.І.1944 г. във въздушен бой при защита на София.10

БЮСТОВЕ ПАМЕТНИЦИ В ГРАДИНА
„МАДАРА” („БУКАТА”)

№ ЛИЧНОСТ
1. Аврам Стоянов (1892-1942)
2. Начо Иванов (1904-1944)

В градината, носеща днес името „Ереван“ (на ул. „Владайска” 
- преди „Димо Хаджидимов”) се е намирал бюст-паметникът на из-
вестния деец на ВМОРО, впоследствие лидер на БКП – Димо Хад-
жидимов. Той е живял наблизо и е убит в качеството си на депутат 
(13.ІХ.1924). Днес в градината се извисява интересният паметник – 
кръстхачкар, характерен за средновековното изкуство на Армения, 
открит през 2008 г. Наскоро е поставен малък паметен знак с текст, 
в който се твърди, че в района била погребана главата на Георги 
Бенковски. Наблизо се намира малката градинка на ул. „Лайош Ко-
шут”, в която е бил поставен бюст-паметникът на живялия и убит 
до нея партиен деец Никола Кофарджиев. Днес тук е изградена 
арменска църква.

Няма как да бъдат коментирани всички бюстове-паметници 
от разглеждания период в град София, изборът на личности, ком-
позиционното решение на паметниците и така нататък. Впечатле-
ние правят тези примери, в които е намерена биографична връзка 
на личността с квартала или града. Например бюст-паметникът на 
Петко Д. Петков пред Галерията за чуждестранно изкуство (сега 
Квадрат 500) се намира недалеч от мястото на убийството му - на 
ъгъла на ул. „Московска” и ул. „Георги С. Раковски”, означено с 
барелеф (14.06.1924 г.). П. Д. Петков подобно на своя баща и своя 
брат заплаща с живота си заради принципното си поведение в по-
литиката. Мястото около катедралния храм „Св. Александър Нев-
ски” е отредено за едни от най-достойните личности на България. 

10  След вандалско разбиване, плочата на мемориалния обект не е възстановена. Съществува 
мнение че там предстои да се издигне по-голям паметник на немския авиатор – защитник на 
родното небе.
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Интересен е фактът, че от всички оцелели постаменти на бю-
стове-паметници в града само на този на Коста Шулев (1898-1925), 
разположен в парк „Лагера”, е окачена снимка, която е знак за съх-
ранена памет и почит към личността му. Биографичната справка 
прави разбираемо явлението. К. Шулев има качествата на герой-
революционер с младежко обаяние, загинал мъченически заради 
каузата си. Заедно с Бижо Бакалов (1897-1925) той действа в „ек-
зекутивната група” на Военния отдел под ръководството на К. Ян-
ков. Двамата изпълняват „само смели и ударни задачи” и накрая се 
самоубиват (Панов 1970. 82).

В наши дни в рамките на града запазените бюстове-паметни-
ци от социалистическия период, чието изграждане е мотивирано с 
партийната идеология, са четири: на Георги Кирков – социалист-
интелектуалец от ранга на днес отбелязания с булевард широк 
социалист Янко Сакъзов, и на двамата големи земеделски водачи 
Петко Д. Петков и Райко Даскалов (представен с два паметника), 
убити от деветоюнските превратаджии заради опитите им да въз-
становяват земеделските структури, съответно в страната и в чуж-
бина. На мястото, където е убит Р. Даскалов в Прага, и досега има 
паметна плоча.

БЮСТОВЕ ПАМЕТНИЦИ И ДР. НА ПЛОЩАД
„РАЙКО ДАСКАЛОВ”

№ ЛИЧНОСТ
Райко Даскалов (1886-1923)
Паметник на загиналите в „Отечествената война”

По ирония на съдбата градинката, която продължаваща да 
носи името пл. „Райко Даскалов”, се е наричала пл. „Такев”, а бюст-
паметникът на Даскалов (водача на Войнишкото въстание) е по-
ставен точно на мястото на премахнатия след 9 септември 1944 г. 
бюст-паметник на Михаил Такев (министър на вътрешните работи 
по време на Войнишкото въстание). Той е министър в четири каби-
нета и депутат в седем парламента, деец на Демократическата пар-
тия, широкоизвестен в своето време колкото с ораторското си май-
сторство, толкова и със съмнителната си репутация (Тахов 2015. 
211). Първото покушение срещу него на 11.V.1897 г. се оказва не-



83

успешно (тогава пада убит неговият спътник Алеко Константинов), 
а фаталното второ, е на 11.І.1920 г. Паметникът е издигнат през 
1936 г. на стойност 300 000 лв., събрани от инициативен комитет 
(Ганев 1939. 64, Бошев 2004. 16). За построяването му Столична 
община отпуска 50 000 лв. и това показва официалното признание 
към държавника. 

Паметникът на лобното място на прочутия софийски кмет Ди-
митър Петков (1858-1907) на бул. „Цар Освободител” е издигнат 
през 1907 г. изцяло с държавни средства (Ганев 1939. 65). Инте-
ресен факт е, че две съседни на пл. „Райко Даскалов” улици са 
именувани на други две жертви на политически атентати: Христо 
Белчев (1857-1891) - министър на финансите и д-р Георги Вълкович 
(1833-1892) - дипломатически представител на България в Турция. 
За първи път идеята да се почитат загиналите по време на изпъл-
нение на политическия си дълг е санкционирана по инициатива 
отново на земеделския министър С. Омарчевски със „Закон за под-
помагане на семействата на убити или насилствено починали мини-
стри и за увековечаването на тяхната памет” (Държ. В. 16. 12. 1921 
г., бр. 210, 1.) Съгласно текста „за да се увековечи паметта им и 
за да се въздействува възпитателно на поколенията и обществото, 
държавата е длъжна да направи със свои средства в мястото, гдето 
са загинали или в тяхните местожителства или месторождения кул-
турни паметници. Разходите за всеки такъв паметник се определят 
до 200 000 лв. ” (Бошев 2004. 16).

Една част от отбелязаните с паметни знаци личности през 
социалистическия период са политически водачи и държавни мъже 
(депутати, общински съветници, кметове, министри и др.), заплати-
ли с живота си за своите убеждения в жестокото време на изостре-
ни обществени борби след края на Първата световна война. След 
Деветоюнския преврат земеделците дават политически най-висо-
копоставените жертви, по правило личности с леви и радикални 
убеждения, представители на Единния фронт, с който БКП и БЗНС 
са били парламентарно представени. Причината днес да са запа-
зени много от паметниците на земеделските лидери от 20-те годи-
ни на ХХ в. не трябва да се търси само в принципното отношение 
към миналото. Значение има фактът, че под една или друга форма 
абревиатурата „БЗНС” участваше в управлението на страната след 
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началото на демократичните помени. Изобщо факторът „случай-
ност” се оказва от изключително значение за съдбата на паметните 
знаци от социалистическия период.

Софийското общинско управление е най-нетърпеливото в 
страната за осъществяване на символна декомунизация, поради 
което в столицата се отчита много голям процент на премахнати 
паметници и променени названия, при което са допуснати много 
непоправими грешки. Решение №19, протокол №6 от 25.02.1992 г. 
на Столичния общински съвет гласи:

„По т. 19 от дневния ред: Докладна записка от г-н Стоян Груй-
чев – зам. кмет на град София, относно мерки за сваляне на памет-
ни плочи, барелефи, бюстове и паметници, поставени в памет на 
дейци на комунистическата партия.

На основание чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 22 ал. 1 от Закона 
за местното самоуправление и местна администрация, СО реши: 

1. Възлага на кмета на София и на кметските наместници да 
вземат мерки за сваляне на паметни плочи, барелефи, бюстове и 
паметници, поставени в памет на дейци на комунистическата пар-
тия в срок от една седмица.

2. Упълномощава кмета на София да предприеме необходи-
мите действия за демонтиране на Паметника на Съветската армия 
в Столицата”

Към докладната записка постоянната комисия по култура и 
вероизповедания излиза със становище, отстраняването на памет-
ниците да стане „след предоставяне на експертно заключение от 
страна на работна група към постоянната комисия за добросъвест-
но изпълнение на задачата в срок.” 

Становището на комисията не е взето предвид, вероятно 
под предлог, че ще се пресрочи едноседмичния срок. В заповед 
от 11.ІІІ.1992 г. на направление „Архитектура и градоустройство” 
главният архитект на София Яким Петров предлага услугите на спе-
циална демонтажна група към управлението и охранявана складо-
ва база и постановява „Задължително е опазването и съхранението 
на всички демонтирани обекти”. На 05.ІІІ.1993 г. главният архитект 
изисква справки към районните общини за демонтираните обек-
ти. В получените отговори се съдържат списъци на премахнатите 
такива. Те невинаги са пълни, а някои общини съобщават само за 
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общия брой на демонтираните паметници. От справката на район 
„Илинден” например става ясно, че са демонтирани всички бюсто-
ве от Западен парк (сред които има известни поети и членове на 
БЗНС), както и плочите на паметника „на загиналите в борбата сре-
щу фашизма и в Отечествената война” в парк „Кирил и Методий” 
(въпреки действието тогава на чл. 5 от ЗПКМ и Наредба №5 на 
МК). За съжаление преценката паметните знаци на кои личности 
да бъдат премахнати е оставена в ръцете на районните общини и 
изпратените от тях демонтажни бригади, без какъвто и да е било 
контрол. Свалените бронзови бюстове бързо изчезват от складо-
вете на гробищата и парковете, вместо да бъдат събрани на едно 
място с цел бъдеща музейна експозиция (Попова 1993). 
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прилоЖение

БЮСТ-ПАМЕТНИЦИ ПРЕЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЩИНА

№

Герой Адрес

Спазен ли е биограф
ичен 

принцип (какъв). Тук или в 
съседство е:

Спазен ли е патронен 
принцип (какъв) на:

Кога е поста-вен

Сега същ
ествува ли

ж
ивял/работил/роден 

заловен/убит

улица/селищ
е

парк/градинка

училищ
е/завод

да

постамент

1.
Аврам
Стоянов
(1892-1942)

градина „Мадара” 
(сега „Буката”), 
бул. „Прага”, ра-
йон „Красно село”

х

2.

Адалберт 
Антонов – 
Малчика
(1909-1942)

парк „Христо 
С м и р н е н с к и ”, 
(сега „Западен”), 
район „Илинден”

х

3.

Александър 
Михайлов 
Боримечков 
(1883-1925)

парк „Алексан-
дър Боримечков”, 
(сега „Св. апостол 
Петър и Павел”), 
„Красна поляна”

х х 1955

4.

Александър 
Димитров – 
Сашо
(1909-1944)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

5.
Антон 
Иванов
(1884-1942)

бул. „Антон 
Иванов” (сега 
”Джеймс Баучер”) 
и ул. „Плачкови-
ца”, район „Лозе-
нец”

х 1954 х
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6.
Атанас 
Романов
(1911-1942)

бул. „Ген. Тотле-
бен” и ул. „Дими-
тър Несторов”,
район „Красно 
село”

7.
Атанас  
Стратиев 
(1894-1925)

парк „Петър То-
п а л о в - Ш м и д ” 
(сега „Алжир”), 
район „Сердика”

8.
Васил 
Коларов 
(1877-1950)

бул. „Цар Освобо-
дител” и ул. „19-
ти февруари”, до 
Народно събра-
ние, район „Обо-
рище”

9.
Васил 
Коларов 
(1877-1950)

мавзолей „Георги 
Димитров”, район 
„Средец”

1954 1975

10.

Владимир 
(Владо) 
Георгиев
(1897 – 
1944)

градинката на 
посл. спирка на 
трамвай №1, кв. 
„Иван Вазов”, ра-
йон „Триадица”

х х

11.

ген. 
Владимир 
Заимов
(1888-1942)

парк „Владимир 
Заимов”
(сега „Заимов”), 
район „Оборище”

х

12.
Владо 
Тричков
(1899-1944)

парк „Владо Три-
чков” (сега „Св. 
Никола”), ул. 
„Пиротска”, район 
„Възраждане”

х 1947

13.
Вълчо 
Иванов
(1880-1825)

завод „Вълчо 
Иванов” (сега 
„Лейди София 
АД”) ул. „Рожен”, 
район „Надежда” 

х 1977

14.
Гео Милев
(1895-1925)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

15. Гео Милев
(1895-1925)

парк „Гео Милев”, 
район „Слатина” х х
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16.

Георги 
Димитров 
(1882 – 
1949)

мавзолей „Георги 
Димитров”, район 
„Средец”

х 1975 х

17.

Георги 
Димитров 
(1882 – 
1949)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

18.

Георги 
Кирков– 
Майстора 
(1867-1919)

бул. „Георги Кир-
ков” (сега „Сте-
фан Стамболов”), 
Градинката пред 
църква „Св. Ки-
рил и Методий”,  
район „Възражда-
не”

х 1954 х

19.

Георги 
Кирков – 
Майстора 
(1867-1919)

мавзолей „Георги 
Димитров”, район 
„Средец” 1955 1975

20.

Георги 
Кирков  - 
Майстора 
(1867-1919)

бул. „Девети Сеп-
тември” (сега 
„цар Борис III”), 
спирка „Лагера”, 
район „Красно 
село”

21. инж. Георги 
Костов

ул. „Лиляна Ди-
митрова, (сега 
„Илиянци” и 
„Пробуда”), ра-
йон „Сердика” 

22.
Димитър 
Грънчаров 
(1883-1925)

градината на ул. 
„Искър”, район 
„Оборище” х

23.

Димитър 
Благоев – 
Дядото
(1956-1924)

мавзолей „Георги 
Димитров”, район 
„Средец”

1975

24.
Димитър 
Полянов 
(1876-1953)

градинката на ул. 
„Цар Иван Асен 
II”, район „Сре-
дец”

х
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25.

Димо 
Хаджидимов 
(1875-1924)

градинката на 
ул. „Димо Хад-
жидимов” (сега 
ул. „Владайска”), 
район „Възражда-
не”

х х 1955

26.
Емил 
Марков 
(1905-1943)

градинката на 
ул. „Д-р Стефан 
Сарафов”, район 
„Триадица”

1954

27.
Жеко
Джунджулов 
(1886-1925) 

парк „Петър То-
п а л о в - Ш м и д ” 
(сега „Алжир”), 
район „Сердика”

28. Иван Вазов
(1850-1921)

бул. „Ернст Тел-
ман” (сега бул. 
„Витоша”), кв. 
„Иван Вазов”, ра-
йон „Триадица”

х х

29. Иван Манев 
(1887-1925) 

градинката на 
ул. „Константин 
Иречек”, район 
„Красно село”

30.
Йорданка 
Николова
(1911-1944)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

31. Карл Маркс
(1818-1883)

Южен парк, ра-
йон „Триадица”

32.
Коста 
Шулев
(1898-1925)

бул. „Девети Сеп-
тември” (сега 
„цар Борис III”), 
в парка на ж.к. 
„Лагера”, район 
„Красно село”

х

33. Коста Янков
(1888-1925)

парк „Кирил и 
Методий” (сега 
„св. Троица”), ра-
йон „Илинден”

1992

34.
Леонид 
Брежнев
(1907-1982)

парка до Зоопарк 
и паметника на 
Съветската армия 
(сега „Княжеска 
градина”), район 
„Средец” 

1981

35.
Лиляна 
Димитрова 
(1918-1944)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х



92

36. ген. Марков Л о к о м о т и в н о 
депо „Сердика”

37.
Методи 
Шаторов
(1898-1944)

парк „Алексан-
дър Боримечков” 
(сега „Св. апостол 
Петър и Павел”), 
район „Красна 
поляна”

х 1954

38.
Начо 
Иванов
(1904-1944)

градина „Мадара” 
(сега „Буката”), 
бул. „Прага”, ра-
йон „Красно село”

х

39.
Никола 
Ботушев 
(1897-1941)

парк „Владимир 
Заимов”, район 
„Оборище”

1962

40.
Никола 
Вапцаров
(1909-1942)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

41.
Никола
Кофарджиев
1904-1931

градинката на ул. 
„Лайош Кошут”, 
район „Красно 
село”

х х 1956 х

42.
Николай 
Петрини 
(1889-1925)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

1955 х

43.

Пeнка 
Михайлова 
Тодорова
(1914-1944)

трамвайно депо 
„П. Михайлова” (в 
кв. „Надежда”), 
район „Надежда”

х х

44.
Петко 
Напетов 
(1880-1933)

градинката в кв. 
„Горна баня”, ра-
йон „Горна Баня” х х

45.
Петко Д. 
Петков
(1891-1924)

ул. „19-ти февру-
ари”, пред Нацио-
нална Галерия 
за Чуждестранно 
изкуство, район 
„Оборище”

х

46.
Райко 
Даскалов 
(1886-1923)

пл. „Райко Даска-
лов”, район „Сре-
дец”

х х

47.
Райко 
Даскалов 
(1886-1923)

бул. „Райко 
Даскалов” с пре-
сечката с ул. 
„405”, район „Лю-
лин”

х х
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48.
Свилен
Спасов 
(1914-1944)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

49.
Сергей 
Румянцев 
(1896-1925)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

50.
Симеон 
Велчев
(1902-1944)

в двора на УАСГ, 
район „Лозенец”

51.
Симон 
Боливар
(1783-1830)

Южен парк, ра-
йон „Триадица” х

52.
Спас 
Дупаринов 
(1892-1923)

парк „Алексан-
дър Боримечков” 
(сега „Св. апостол 
Петър и Павел”), 
район „Красна 
поляна”

53.
Станке 
Димитров
(1889-1944)

бул. „Станке Ди-
митров”, пред 
Младежки дом 
„Лилия Карасто-
янова” (сега ОКИ 
„Надежда”, бул. 
„Ломско шосе” 
№2), район „На-
дежда”

х 1979

54.
 Станке 
Димитров
(1889-1944)

бул. „Джеймс Ба-
учер” №5, в дво-
ра на Матем. ф-т 
на СУ, район „Ло-
зенец”

55.
Станю 
Василев 
(1912-1943)

трамвайно депо 
„Станю Василев” 
(сега „Клокотни-
ца”), бул. „Княги-
ня Мария Луиза”, 
община „Серди-
ка”

х х

56. Съби Денев 
(1900-1941)

градинката пред 
П о д у я н с к а т а 
баня (сега театър 
„Сфумато”), ра-
йон „Оборище”
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57.

Тодор 
Михайлов 
Димитров 
(1896-1925)

парк „Кирил и 
Методий”, (сега 
„св. Троица”), ра-
йон „Илинден”

1956 х

58.
Трайчо 
Костов
(1897-1949)

ул. „Трайчо Кос-
тов” (сега бул. 
„Св. Наум”) и ул. 
„Вишнева”, район 
„Лозенец”

х 1964

59.
Фьодор 
Толбухин 
(1894-1949)

бул. „Толбухин” 
(сега „Васил Лев-
ски”), в градинка-
та срещу СУ

х 1952

60.
Хосе 
Артигас 
(1764-1850)

Южен парк, 
район „Триадица” х

61. Хосе Марти
(1853-1895)

Южен парк, ра-
йон „Триадица” 1987 х

62.
Хосе де сан 
Мартин
(1778-1850)

Южен парк, ра-
йон „Триадица” х

63.
Христо 
Ботев
(1848-1876)

пл. „Възраждане”, 
район „Възражда-
не”

1954 х

64.
Христо 
Кабакчиев 
(1878-1940)

бул. „Христо Ка-
бакчиев” (сега 
„Ситняково”) и 
ул. „Паун Грозда-
нов” (сега „Чер-
ковна”), район 
„Оборище”

х 1969

65.

Христо 
Михайлов
Попов 
(1893-1944)

бул. „Александър 
Стамболийски” и 
ул. „Яне Сандан-
ски” (сега „ул. 
Вардар”), район 
„Възраждане”

1956 х

66.
Христо 
Смирненски 
(1898-1923)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х 1952 х

67.

Христо 
Трайков 
Христов
(1900-1933)

парк „Алексан-
дър Боримечков” 
(сега „Св. апостол 
Петър и Павел”), 
район „Красна 
поляна”
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68.
Христо 
Ясенов 
(1889-1925)

парк „Христо 
Смирненски”, ра-
йон „Илинден”

х

69.
Цвятко 
Радойнов 
(1895-1942)

градинката пред 
П о д у я н с к а т а 
баня (сега театър 
„Сфумато”), ра-
йон „Оборище”

1952

70.
Яко 
Доросиев 
(1890-1925)

пл. „На свобода-
та” (сега „Папа 
Йоан Павел”), ра-
йон „Лозенец” 

1968 х

 Градове и села (квартали) към Столична Община

71. Александър 
Войков 
(1913-1935)

гр. Нови Искър, 
ул. „1а” район 
„Нови Искър”
( „ А л е к с а н д ъ р 
Войков”, сега кв. 
„Кумарица”)

х х ?

72.
Борис 
Ангелов
(1917-1944)  

кв. (Нова) Враж-
дебна, до чита-
лището, район 
„Кремиковци”

х 1980-
те х

73.
Иван 
Денкоглу
(1781-1861)

с. Балша, на 
площада, район 
„Нови Искър”

х

74.

Венко 
Рашков 
(1910 – 
1944)

с. Кътина, район 
„Нови Искър” х х

75.
Димитър 
Василев
(1927-1944)

с. Кривина, ул. 
„Кръстан Лашов 
Раковски”, район 
„Панчарево”

х х

76.
Димитър
Тошков
(1915-1944)

с. Локорско, пл. 
„19 май”, район 
„Нови Искър”

77. Иван Парев
(1919-1944)

с. Световраче-
не, пл. „Гроздан 
Янакиев”, район 
„Нови Искър”

х х х
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78.
Иван Шонев 
– Митрето
(1905-1944)

с. Желява, на 
входа на селото 
(ханчето), район 
„Кремиковци”

1980-
те х

79. Кръстан 
Раковски

с. Кривина, ул. 
„Кръстан Ла-
шов Раковски” 
(сега „Искър“) и 
ул „11а”, район 
„Панчарево”

х х 1980-
те х

80.

Никола 
Бонев - 
Кольо
(1917-1943)

гр. Бухово, в пар-
ка на града, ра-
йон „Кремиковци”

х 1963 х

81.
майор Петър 
Будинов
(1920-1949)

гр. Банкя, в пар-
ка, район „Банкя” х х

82.
Стефан 
Витков 
(1914-1944)

гр. Бухово, глав-
ната улица, алея-
та срещу кмет-
ството, район 
„Кремиковци”

х 1970 х

83.
Юрий 
Гагарин
(1934-1964)

гр. Банкя, в пар-
ка, район „Банкя” х

Училища

84.
Васил 
Левски
(1837-1873)

124 училище „В. 
Левски”, ул. „Вър-
шец” №13, район 
„Подуене”

х х

85.
Георги 
Бенковски
(1843-1876)

143 ОУ „Георги 
Бенковски”, ул. 
„Тодорини Кукли” 
№9, район „Поду-
ене” 

х х

86.
Георги 
Димитров
(1882–1949)

7 ОУ „Георги Ди-
митров” (сега 
„Св. Седмочисле-
ници”), ул. „Цар 
Иван Шишман” 
№28, район „Сре-
дец”

х

87.
Георги С. 
Раковски
(1821-1867)

120 ОУ „Георги 
С. Раковски”, пл. 
„Йоан Павел II” 
№7, район „Лозе-
нец”

х х
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88. Иван Вазов
(1850-1921)

31 СОУ „Иван 
Вазов”, ул. „Гео 
Милев” №2, 
район „Слатина”

х

89.
Ламби 
Кандев
(1879-1925)

107 основно учи-
лище „Ламби Кан-
дев” (сега „хан 
Крум”), в двора, 
район „Лозенец”

х 1963

90.
Максим
Горки
(1868-1936)

в двора на 36 ОУ 
„Максим Горки”, 
ул. „Пирински 
проход” №35, ра-
йон „Красно село”

х х

91.
Хосе де сан 
Мартин
(1778-1850)

90 СОУ „Хосе де 
сан Мартин”, ж.к. 
Люлин 2, район 
„Люлин”

х х

92. Хосе Марти
(1853-1895)

57 ЦДГ „Хосе 
Марти”, ул. 501, 
район „Люлин”

х х

93.
Христо 
Смирненски 
(1898-1923)

109 ОУ „Христо 
Смирненски”, в 
двора, ул. „Сла-
тинска” № 24 

х х

Институти/ Болници

94.

проф. др. 
Георги 
Павлов
(1881-1945)

в парка на Вис-
шия ветеринар-
но-медицински 
институт (сега в 
парка на двора 
на МВнР), район 
„Слатина” (гроб)

х 1957 х

95.

ген. майор. 
проф. Иван 
Иванов
(1893-1980)

„бул. Св. Георги 
Софийски” №3, 
на централната 
алея пред ВМА, 
район „Триадица”

х

96.

ген. майор. 
проф. Иван 
Димитров
(1916-1983)

„бул. Св. Георги 
Софийски” №3, 
на централната 
алея пред ВМА, 
район „Триадица”

х
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97.

ген. майор. 
проф. Иван 
Копчев
(1915-1980)

„бул. Св. Георги 
Софийски” №3, 
на централната 
алея пред ВМА, 
район „Триадица”

х

98.

ген. майор. 
проф. 
Константин 
Стоянов
(1904-1965)

„бул. Св. Георги 
Софийски” №3, 
на централната 
алея пред ВМА, 
район „Триадица”

х

99. Карл Маркс
(1818-1883)

В двора на Висш 
институт по ико-
номика (бивш 
„Карл Маркс”)

х х

100
Константин 
Циолковски
(1857-1935)

пред Летището, 
терминал 1, ра-
йон „Слатина”

х

101
Николай 
Пирогов 
(1810-1881)

бул. „Ген. Едуард 
И. Тотлебен”, Ин-
ститут за спешна 
медицинска по-
мощ „Пирогов”, 
район „Красно 
Село”

х 1965 х

102
Никола 
Пушкаров 
(1874-1943)

Институт „Пуш-
каров”, в двора, 
шосето за Банкя 
№7, район „Лю-
лин”

х х

103
Стоян 
Киркович
(1875-1960)

на входа на Меди-
цинска Академия 
от към „бул. Св. 
Георги Софий-
ски” и ул. „Кон-
стантин Иречек“, 
район „Триадица”

х х

Забележки 

- В таблицата не са включени премахнатите през 50-те години бюстове на Йосиф 
Сталин и на Вълко Червенков и такива, които не отговарят на стандартния бюст-паметник - 
фигура в полуръст или глава.  

- Информацията за селата и градовете и за училищата на територията на Столична об-
щина е непълна. Няма информация кога са поставени някои паметници в училищата, особено 
разположените в интериор.
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БЮСТОВЕ-ПАМЕТНИЦИ В ГРАД СОФИЯ СЛЕД НАЧАЛОТО НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

№ ЛИЧНОСТ АДРЕС
1. Асен Златаров (1885-1936) парк „Заимов”, район „Оборище”

2. Васил Левски (1837-1873)
ул. „Самоковско шосе”, кв. „Го-
рубляне”, пред НЧ „Васил Левски 
1926“, район „Младост”

3. Васил Левски (1837-1873) с. Войняговци, район „Нови Искър”

4. ген. Владимир Стойчев (1892-1990) пред „Спортната палата”, район 
„Средец”

5. Георги М. Димитров (1903-1972) градинка „Св. Седмочисленици”, 
район „Средец”

6. Джеймс Баучер (1850-1920) район „Лозенец”

7. Димитър Гичев (1893-1964) градинка „Св. Седмочисленици”, 
район „Средец”

8. Димитър Пешев (1894-1873)
градинка „Св. Георги”, бул. „Па-
триарх Евтимий”, район „Триади-
ца“

9. Димитър Списаревски (1916-1943) с. Пасарел, район „Панчарево”
10. ген. Йосиф Гурко (1828-1901) до СГХГ, район „Средец”
11. княз Михайло Обренович (1823-1868) Южен парк, район „Триадица”

12. Никола Петков (1893-1947) градинка „Св. Седмочисленици”, 
район „Средец”

13. Симон Боливар (1783-1830) пл. „Възраждане”, район 
„Възраждане”

14. Хосе Марти (1853-1895) пл. „Хосе Марти”, район „Изгрев”
15. Христо Ботев (1848-1876) Кв. Христо Ботев, район „Слатина

Учебни заведения

16. Васил Левски (1837-1873) 124 ОУ „В. Левски”, ул. „Вършец” 
№13, район „Подуене”

17. Георги Кабуров (1932-2010) НСА, район „Студентски”

18. Георги Наджаков (1897-1981) Учебен атомен реактор, район 
„Младост”

19. Драгомир Матеев (1902-1971) НСА, район „Студентски”
20. Иван Стайков (1926-2003) НСА, район „Студентски”

21. Луи Пастьор (1822-1895) 40 СОУ „Луи Пастьор”, район 
„Люлин”

22. Любомир Илиев (1913-2000) Матем. ф-т, СУ, район „Лозенец”
23. Марин Дринов (1838-1906) комплекс на БАН, район 

„Слатина”
24. Николай Хаджиев (1936-2014) НСА, район „Студентски”
25. Райко Петров (1930-2011) НСА, район „Студентски”

Забележки 
- В таблиците от приложението не са включени паметниците в парка „Борисова гради-

на” (виж таблица 1)
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Обр. 1, 1-2: Бюст-паметник на Петко Д. Петков
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Обр. 2, 1-3: Бюст-паметник на Георги Кирков
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Обр. 3, 1-2: Бюст-паметник на Райко Даскалов, пл. Райко Даскалов
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Обр. 4, 1-2: Бюст-паметник на Райко Даскалов, бул. Райко Даскалов
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Обр. 5, 1-2: Бюст-паметник на Гео Милев, парк Гео Милев
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Обр. 6, 1: Бюст-паметник на ген. Владимир Заимов, парк Заимов

Обр. 6, 2: Бюст-паметник на Никола Ботушев, парк Заимов
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Обр. 6, 3: Бюст-паметник на Съби Денев, парк Заимов

Обр. 6, 4: Бюст-паметник на Цвятко Радойнов, парк Заимов
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Обр. 7, 1: Бюст-паметник на Лиляна Димитрова, Западен парк

Обр. 7, 2: Бюст-паметник на Йорданка Николова, Западен парк
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Обр. 7, 3: Бюст-паметник на Адалберт Антонов-Малчика, Западен парк

Обр. 7, 4: Бюст-паметник на Александър Димитров-Сашо, Западен парк
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Обр. 7, 5: Бюст-паметник на Свилен Спасов - Бойко, Западен парк

Обр. 7, 6-7: Западен парк – постаменти
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Обр. 8, 1: Постамент на бюст-паметник на Антон Иванов

Обр. 8, 2: Бюст-паметници на Антон Иванов и на Станке Димитров
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Обр. 9, 1: Бюст-паметници на Петко Напетов, Никола Кофарджиев и Иван Манев

Обр. 9, 2: Постамен на бюст-паметник на Петко Напетов



112

Обр. 10, 1: Градина „Буката” – постамент

Обр. 10, 2: Градина „Буката” – постамент
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Обр. 11, 1: Парк „Св. Кирил и Методий” – постамент

Обр. 11, 2: Парк „Св. Кирил и Методий” – постамент
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Обр. 11, 3: Парк „Св. Кирил и Методий” – свободно-стоящ паметен знак

Обр. 11, 4: Парк „Св. Кирил и Методий” – свободно-стоящ паметен знак - лобно 
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Обр. 12, 1: Парк „Св. Никола” – свободно-стоящ паметен знак - лобно място

Обр. 12, 2: Парк „Св. Никола” – свободно-стоящ паметен знак
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Обр. 14: Постамент на бюст-паметника на Владимир Георгиев

Обр. 13: Постамент на бюст-паметника на Димитър Грънчаров
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Обр. 16: Основа на постамент на бюст-паметник на Яко Доросиев

Обр. 15: Основа на постамент на бюст-паметник на Христо Попов
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Обр. 18, 1: Постамент на бюст-паметник на Коста Шулев; 
Обр. 18, 2: Коста Шулев (1898-1925) от „За Свободата”

Обр. 17: Постамент на бюст-паметник на Борис Ангелов
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СиСтемата от бюСт-паметници в гр. София
през „СоциалиСтичеСкия период”

иСтория и Съвремие

Илия Мечков

резюме

В изследването е потърсена логиката при разполагането на бюстове-паметниците и при из-
бора на честваните личности от социалистическия период в зелените площи на гр. София. 
Засегнати са темите за парковото развитието и за съдбата на паметниците. 
В статията е дадена обобщена представа за почти всички бюстове-паметници на територията 
на гр. София от социалистическия период – 120 на брой и от междувоенния в Борисовата гра-
дина – 18 на брой. В изследването са приложени 10 таблици, с които са представени бюстове-
паметниците в парковете и градините на града и още 2 в приложение, в които са представени 
общо бюстове-паметниците от социалистическия период и след началото на демократичните 
промени. Ползвани са изданията и архивът на музея за история на София, откъдето са взети 
оригинални снимки на вече несъществуващи паметници. Останалите снимки, които отразяват 
актуалното състояние на идеологически-мотивираните паметници, са авторски.  
Паметниците от социалистическия период в гр. София са част от прилагането на една ма-
щабна мемориална концепция, която обхваща хомогенно градската територия и я насища с 
героика и символи. Изборът на честваните герои, съчетаването на различни видове паметни-
ци, съседството на „сакрални” места са добре премислени с оглед на постигане на целите на 
идеологическото въздействие. След като „социалистическата” държава, посветена на свръх-
производство на символни знаци, веднъж вече е създала със свойствения ѝ планов, масов 
подход съвкупност от паметници върху заварена или изграждаща се урбанистична структура, 
която съществува и днес, актуалната ценност на това културно наследство може да бъде ви-
дяна в откриването на „добрите” примери от взетите градоустройствени и паркоустройствени 
решения.

ключови думи

бюст-паметник, мемориална концепция, паркоустрояване, паркове и градини, „Алея на беле-
житите българи”, лобни места

автор

Илия Мечков
РИМ - София
гр. София, пл. Бански №1
amechkov@abv.bg
ilia.mechkov@sofiahistorymuseum.bg



120

SyStem of BuStS in Sofia 
during the SocialiSt period. 

paSt and preSent.

Ilia Mechkov

reSume

The research has tried to follow the logic in the arrangement of busts and the choice of figures to be 
commemorated in the green areas of Sofia during the Socialist period (1944-1989). It touches upon 
the issues of park development and the future of the sculptures.
The article gives overview of almost all 119 bust-monuments from the Socialist period in Sofia, and 
of the 18 from the interwar period in the Borisova gradina park. Ten tables are attached to present 
the bust-monuments in city parks and gardens and two more tables in appendix to present the 
bust-monuments from the Socialist period and those from the onset of democracy. The research 
has referenced the publications and the archives of Sofia History Museum and has borrowed original 
pictures of statues that no longer exist. The other pictures showing the current status of some of the 
ideological-motivated sculptures were made especially for the case.
The sculptures from the Socialist period in Sofia are an element of a much wider commemorative 
concept that encompasses the entire city and fills it with heroic spirit and symbols. The choice of 
heroes to be commemorated, the combination of various types of monuments and the proximity of 
“sacred” sites are very carefully considered in order to achieve ideological impact. The socialist state, 
devoted to excessive generation of symbols, had already managed to implement its characteristic 
planned, mass approach to create a number of monuments on existing or developed urban structures, 
still standing today, thus the present values of this cultural heritage are to be found in the “good” 
examples of urban and park planning solutions.

KeyWordS

bust-monuments; commemorative concept, park planning solutions, city parks and gardens, place 
of death
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