
Електронен бюлетин
Регионален исторически

музей – София

Бр. 03/2020

E-Bulletin
Regional History 
Museum – Sofia

Vol. 03/2020

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ РЕГИСТЪРА 
НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Илия Мечков

В регистъра на военните паметници бе обоснована подредбата на 
паметниците и вписването им с исторически адекватни наименования съгласно 
„Закон за военните паметници” (Закон за военните паметници, в сила от 01 
януари 2008 г.). С настоящето съобщение бързаме да поправим допуснатите 
пропуски в заглавията и адресите на някои паметници. Прибавени са шест нови 
обекта. В Електронен регистър на паметниците и художествените елементи на 
територията на Столична Община (http://registersofia.bg/), мемориалните обекти 
със статут „Военни паметници” могат да бъдат открити с местоположение и 

Обр. 1. Търсене в ТЪРСИ по название „Военен паметник”. Избор на район „Нови 
Искър”
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информация, в търсачка, по название (напр. „Военни паметници”) и по карта, с 
два филтъра – вид на обекта и район (Обр. 1 и 2).

Добавени паметници
№ Район (община)

Населено място (гр., кв., с., ж.к.)

Фотография

Наименование

Вид на 

обекта

Местоположение

(бул., ул., парк, 

местност)
20

(19)

Район „Нови Искър”, с. Кътина

   

На Никола 
Христов 
Божилов, 
загинал във 
Втората световна 
война 1944–1945 г. 
(и др.)

свободно-
стоящ 
паметен 
знак

центъра, бул. 
„Христо Ботев” и 
ул. „Бор”

153

20

(20)

Район „Нови Искър”, с. Подгумер

              

На загиналите 
във Втората 
световна война 
1944–1945 г. (и в 
съпротивител-
ното движение 
1941–1944) (от 
селото)

свободно-
стоящ 
паметен 
знак

пл. „Васил Левски” 

154

Обр. 2. Търсене в КАРТА по название „Военен паметник”. Избор на район „Нови 
Искър”
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20

(21)

Район „Нови Искър”, с. Чепинци

             

На загиналите 
във Втората 
световна война 
1944–1945 г. (и в 
съпротивител-
ното движение 
1941–1944) (от 
селото)

паметник ул. „Хан Аспарух” 
№ 6

155

4

(4)

Район „Красно село”

             

На о.з. капитан 
Любомир Минчев 
Банковски, 
кавалер на орден 
„За храброст”, 
участник 
във Втората 
световна война, 
заключителна 
фаза

паметна 
плоча

ул. „Лайош 
Кошут” № 10, вх. Б

156

4

(5)

Район „Красно село”

    

На евреите, 
сражавали се 
и загинали за 
България през 
войните 1912–
1918 г.

паметна 
плоча

ул. „Даме Груев” 
№ 6

157

1

(22)

Район „Средец”

    

На генерал-
майор Стефан 
Паприков

паметна 
плоча

ул. „Мургаш“  № 4

158

Прибавените паметници от селата Подгумер и Чепинци са от групата 
на мемориалните обекти от периода на социализма, които имат неуместни за 
военен паметник черти (№№ 90, 93, 105, 123, 129, 137, 154, 155). Техният пластичен 
език е със силно идеологическо внушение. В списъка на отбелязаните убити, 
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преобладаващо или равностойно място заемат загиналите в съпротивителното 
движение (1941–1944) и др. Мемориалните обекти от селата Подгумер и 
Войнеговци (№№ 123, 154) са в истинския смисъл на думата военни партизански 
паметници, защото са в памет на партизански отряди, чиито оцелели след 9 
септември 1944 г. членове са се записали като доброволци във Втората световна 
война. Имената на загиналите на война биха могли да се впишат и на старите 
военни паметници на тези села (№№ 122, 136), което, според нас, е достатъчно 
условие да се предложи „военният” статут на партизанските паметници да 
отпадне. Всъщност подгумерският паметник е огромен скулптурен ансамбъл и 
от него в регистъра е включена само плочата на пилони с имената на загиналите 
(свободно-стоящ паметен знак). 

Изменения и допълнения към регистъра:
18. адрес: „Николай Павлович“; 44. в Сръбско-българската война 1885 г.; 

57. 1944–1945 г.; 62. Сръбско-българската война 1885 г.; 63. загиналите; 90. (и др.); 
100. и Втората световна война 1944–1945 г.; 105. и Втората световна война 1944–
1945 г. (в съпротивителното движение 1941–1944 г. и др.); 134. 1941–1945 г.; 137. 
(в съпротивителното движение 1941–1944 г. и др.); 142. (и в съпротивителното 
движение 1941–1944 г.); 145. Втората световна война 1944–1945 г. (и в 
съпротивителното движение 1941–1944 г.)

№ Район брой Вид на паметника
ансамбъл паметник бюст-

паметник
свободно-
стоящ 
паметен 
знак

паметна 
плоча

мавзолей, 
военни 
гробища

158 10 80 5 12 46 5

1 Средец 22 1 4 4 2 10 1
2 Оборище 14 2 4 8
3 Възраждане 5 3 1 1
4 Красно село 5 5
5 Триадица 10 1 3 6
6 Лозенец 2 1 1
7 Изгрев 0
8 Студентски 1 1
9 Младост 1 1
10 Слатина 4 2 1 1
11 Подуене 2 2
12 Сердика 6 2 1 3
13 Илинден 3 2 1
14 Красна 

поляна
1 1

15 Овча Купел 4 4
16 Витоша 8 7 1
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17 Панчарево 15 3 9 1 2
18 Искър 3 1 2
19 Кремиковци 17 1 11 1 4
20 Нови Искър 21 2 14 2 3
21 Надежда 4 3 1
22 Връбница 5 4 1
23 Люлин 1 1
24 Банкя 4 4

Регистърът на военните паметници вероятно в бъдеще ще претърпи промени 
поради създаването на нови паметници, промени в облика на съществуващите 
и в нормативната база. Има какво да бъде направено за изучаване на военните 
паметници. Тъй като основната задача на създаването на военните паметници е 
да бъдат отбелязани всички загинали, е необходимо прецизиране на списъците 
на убитите във войните, водени от българската държава по населени места и 
райони и сравняването им с имената, които стоят на съществуващите паметници 
към момента. 

Картината на първичните военни паметници е далеч от завършения идеален 
вид. От общо около 70 оригинални населени места в Софийска община (има 
се предвид села), 11 нямат паметници на загиналите техни синове във войните 
за национално обединение, а 17 – във Втората световна война, заключителна 
фаза.1 Наблюдава се процес по загубване на имената на загинали във Втората 
световна война – било то като се префасонират или унищожават смесени военно-
партизански или военни паметници, било като се възстановявят в първоначалния 
им вид паметници в чест на войните за национално обединение, с което се 
премахват плочи с имена на загинали през 1944–1945 г. (напр. паметника в 
Драгалевци № 81 (Мечков 2018).

Възстановяването на Паметника на І и VІ пехотни полкове е една похвална 
инициатива, с която редица квартали, градове и села без собствени паметници 
отново ще имат паметник на убитите свои синове или втори мемориал. Належащо 
е създаване на един голям сборен поименен паметник на загиналите от районите 
и селата на Столична община във Втората световна война (Робев, Джуров 1989).2 
Чак когато имаме изписани имената на всички загинали, ще може да се мисли 
за физическа или нормативна намеса или ненамеса в съществуващи паметници 
с неуместни мемориални черти.3 Ще е възможна мярката по сваляне на статута 
на военни паметници от мемориали с комунистическа образност, несъвместима 

1 Според проверката ни няма изградени паметници за войните от 1912–1918 г. в Кремиковци, 
Мърчаево, Орландовци, Бухово, Долни Богров, Владая, Обеля, Обрадовци, Биримирци, а за вой-
ната от 1944–1945 г. в Кремиковци, Сеславци, Мърчаево, Орландовци, Негован, Горни Богров, 
Балша, Житен, Мировяне, Княжево, Драгалевци, Волуяк, Филиповци, Славовци и др.

2 Според проверката ни няма изградени паметници за войните от 1912–1918 г. в Кремиковци, 
Мърчаево, Орландовци, Бухово, Долни Богров, Владая, Обеля, Обрадовци, Биримирци, а за вой-
ната от 1944–1945 г. в Кремиковци, Сеславци, Мърчаево, Орландовци, Негован, Горни Богров, 
Балша, Житен, Мировяне, Княжево, Драгалевци, Волуяк, Филиповци, Славовци и др.

3 Не трябва да се изключва възможността да бъдат открити и отбелязани загинали военнослу-
жещи преди 9 септември 1944 г.



77

Илия Мечков

със съвременното българско национално съзнание и патриотично чувство, които 
няма как да бъдат преобразени без да бъде накърнен техният естетически вид.  

Решаването на всички тези проблеми предполага приемането и изпълнието 
на национална стратегия и програма за военните паметници. 



78

Изменения и допълнения към регистъра на военните паметници 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Закон за военните паметници: Закон за военните паметници (в сила от 
01.01.2008 г. Обн. ДВ. бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 
г., изм. ДВ. бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 1 август 2017 г.) 
(12.12.2017). 

Атанасова и др. 2018: Д. Атанасова, П. Първанов, Б. Чилев, К. Салтирова-
Павлова. Електронен архив на военните паметници – част от КИН на София. 
(12.05.2018). София, 2018. 

Йордакиев 2009: И. Йордакиев. Списък на военните паметници на територията 
на СО,бр. 119. София, 2009.

Мечков 2016: И. Мечков. Системата от бюстове-паметниците в гр. София през 
„социалистическия период”. История и съвремие. Електронен бюлетин на РИМ-
София, 1. София, 2016. (https://e-bulletin.sofiahistorymuseum.bg/bg/1/sistemata-ot-
byust-pametnitzi-v-gr-sofiya-prez-sotzialisticheskiya-period-istoriya-i-savremie).

Мечков 2018: И. Мечков. Регистър на военните паметници на територията 
на Столична община: изготвян, задачи, въпроси.  Електронен бюлетин на РИМ-
София, 2. София, 2018. (https://e-bulletin.sofiahistorymuseum.bg/bg/broi-2/item/87-
registar-na-voennite-pametnici).

Робев, Джуров 1989: Г. Робев, Д. Джуров. Програма за строителство на нови 
и възстановяване на стари паметници на загиналите във войните. Национален 
съвет за образование, наука и култура. Министерство на народната отбрана. 
София, 1989.



79

Илия Мечков

Ключови думи: Национален регистър, военни паметници, картотекиране, общоградски, районни, 
първични паметници, мемориална концепция

Key words: National register, military monuments, mapping, city monuments, district monuments, primary 
monuments, commemorative concept

SUMMARY

AGENDA AND CORRIGENDA IN THE REGISTER OF 
MILITARY MONUMENTS IN THE SOFIA MUNICIPALITY

Ilia Mechkov

The publication fills in the open gaps and errors in the register of military monuments in the Sofia 
Municipality. The principles of the commemorative concept of military monuments in the country are 
being problematized and ways are being sought to circumvent the ideological heritage of the period 
1944-1989.

Fig. 1. Searching in SEARCH by name “Military Monument”. Choice of Novi Iskar District
Fig. 2. Searching in MAP by name “Military Monument”. Choice of Novi Iskar District
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