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A RELIEF OF MITHRAS FROM THE VICINITY OF SOFIA
Nadezhda Kirova
The object of this article is an excellent example of provincial Roman arts
found near the city of Sofia. It is introduced into scientific circulation for the first
time1.
Place of finding
In September 2014 in the Sofia History Museum was given
a part of a relief found accidentally in the village of Gérman. The
fragment had been reused as a step, turn with the image downwards.
Description
Оnly the lower half of the plate is preserved: 0.69 m of width, maximum
height of 0.42 m, 0.10 m of thickness2. The relief is made of fine-grained gray-white
marble, with precise details submitted.
In the center of the relief in a circular medallion with external dimension of 0.53
meters, a human figure facing right is depicted (Fig. 1). With his left knee he pushes an
animal (a bull) to the ground. The right leg is strongly strained to the back. Although
the entire upper part of the figure is missing, there is no doubt that the Indo-Iranian
god Mithras is represented stepped with his left foot over the bull. The god wears a
tunic reaching to the knees and a chlamydia is waving around the shoulders. The garment is represented very detailed, with carefully made pleated folds. Mithras usually
wears tight pants – perhaps here is the same, though it is not evident on our relief. The
god is wearing boots on his feet. The bull is represented also turn right, squatting on
the ground, with front legs under the body. The head is bent upward facing the god.
On both sides of Mithras a straight, nude male figure is presented. The bodies are
covered with chlamydia, wrapping the shoulders and falling down on the back at
beautiful folds. Both figures are facing the scene in the middle of the medallion. The
outer hand is placed behind the body and the inner one is lifted up (clearly by the
right figure, but for the left it is not well visible). The outer leg steps firmly on the
earth and the inner one – eased, slightly bent at the knee and posed behind the
My gratitude goes to Marina Koleva, PhD, Institute for Art Studies to the Bulgarian Academy of
Sciences, for all the recommendations and comments to the article.
2
The relief, MIS A 7081, is part of the permanent exhibition of the Regional Historical Museum –
Sofia.
1

2

Fig. 1. Relief of Mithras from the village of Gérman (photo by the author)

other. Thus, the figures look slightly inclined to Mithras and the bull. Depicted are
the two torchbearers – Kautes and Kautopates – constant companions of the god.
Kautes situated to the right of the relief should hold the torch up (on the missing
part of the relief) and Kautopates should keep it down, but it is not clearly visible
on the relief.
Under the bull the figures of a scorpion, a snake, a dog and three altars are
represented. The dog is turned towards the neck of the bull. Two altars located on
the left side of the medallion are in higher relief, while the left is erased. The scorpion is traditionally presented reaching for the genitals of the bull.
The medallion is circled by an embossed frame 0.04 cm of width. In the middle of the frame, into the bottom of the relief a human figure is represented, seating
en face, cross-legged. He is dressed in a short hython. His left hand rests on the
ground while the right one is raised up, holding a patera or is supporting the frame
of the relief. The upper part of the figure is partially damaged and the features of
the head could not be distinguished – it is possible to have a hat or a lion skin. Obviously Aion is presented – the god of eternity or Oceanus, who occurs sometimes on
the reliefs of Mithras (Vollkommer 1992, 614, No 460).
On both sides of Aion at the bottom of the relief are depicted a female and
a male figure, both inclined – respectively to the left and to the right. The female
figure is naked, lightly covered with a hymathion around the lower part. The hyma-
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thion is wrapped around her at beautiful folds. The head is covered with a veil which
the figure holds with her left hand. Her right hand is resting on a jar which water is
pouring from. The male figure is presented in the same position. He is only wrapped
in hymathion. Part of the head is slightly damaged but evident is the hair falling in
waves and the beard.
On the right side of the medallion part of a bull is visible – preserved is the
head as well as the right foreleg.
We could only assume that the relief was painted in bright colours (see Cumont 1899, 217; for colouring the reliefs of Mithras
see
Forrer
1923;
Campbell
1968,
39-40;
Clauss
2000,
52).
Groove (3 x 1.5 cm) for attachment is located on both sides in the width of relief.
Probably two similar were situated on now missing upper part of the monument.
Iconography
The relief from Gérman presents a scene of tauroctonia, i. e. killing the bull. It usually occupies the centrе of the reliefs and the most part of
them. This scene is the most common form of presenting of Mithras. Killing the
bull is a canonical scene – Mithras is resting his foot on the back of the bull, is
pulling its head back and is about to cut its throat. The act is usually performed in the cave. This is not really a question for murder but for sacrifice.
The presence of Kautes and Kautopates points toward a relief from the Roman age,
because since that time they have been represented as companions of Mithras (see
Vollkommer 1992, 586). Usually both are dressed like Mithras, again with a Phrygian
cap, but on our relief they are naked and only covered with a chlamydia. They are
represented naked on a relief from the mithreum of Güglingen (Kortüm, Nath 2002,
116-121).
Mostly Oceanus is represented by reliefs of Mithras as a symbol of water as
essential for ritual purification. Every shrine should be built near water – a lake, a
river or a spring. Generally water is important for the cult of Mithras and mithreums
have often been built near springs. But water is usually connected to the ‘water
miracle’ where Mithras pierced the rock with an arrow and water started to flow
out of it. This scene is popular on reliefs originating from areas around the Rhine
and the Danube River (Vollkommer 1992, 624). Instead of this scene, on the relief
from Sofia is represented a river deity. Actually by Homer and Hesiod all river deities
spring out of Oceanus (Homer, Il., 14, 434; 16, 174; 21, 2; 21, 195 f.; 21, 223; 21,
380; 24, 693; Hesiod., Theog. 337, 367 f.).

4

Images of rivers are common in Greek and Roman art, but from the Flavian
dynasty onwards their representation has been extremely popular. Predominantly
they are depicted as men – female figures are rarely represented. Usually large
and important rivers like the Tiber, the Nile, the Danube, and the Rhine are depicted (Klementa 1993). Sometimes Oceanus is also represented as an inclined
male figure (Klementa 1993, Taf. 25, Abb. 49). Often river deities were worshipped
with offerings, altars, and even permanent sanctuaries for them. A river deity is also
represented on all autonomous coins of Serdica (see Мушмов 1926, 5).
On reliefs associated with Mithras river deities are rarely represented. These
are known from the village of Stuklen (Vollkommer 1992, 605, No. 212), from Ruse
(Vollkommer 1992, 605, No.213) and from Sarmisegetusa (Vollkommer 1992, 614,
No. 458, 459). Again from Bulgaria is another relief representing Mithras, holding
in one hand an urn from which water pours (from Radomir – Vollkommer 1992,
614, No. 466). Perhaps, the images of river deities on the reliefs of Mithras have to
be regarded as a local feature. In our case, most likely it is a personification of the
Iskar River (Oescus). This river was mentioned by Thucydides and Herodotus. It is
more difficult to determine, who the female deity is. Whether she is a river, or rather
a personification of the Rila Mountain, from which the Iskar River springs. Actually
there are no female river deities known except one image from the Trajan column,
which shows feminine features – the Ephrat River (see Klementa 1993, 7 f.).
The scorpion (sometimes is a dog and a snake) is creeping towards the bull
because it is supposed that through its blood it exudes a magical power. The scorpion is reaching for the bull’s testicles to acquire its power.
It is possible that on the missing upper part of the relief at the corners Sol
and Luna were represented which is known from many reliefs of Mithras (for example Vollkommer 1992, 597 ff., No. 105, 108, 113, 114, 128, 132, 136, 151, 153,
156, 159, 161, 172 and many others).
The cult of the god Mithras
The cult of the god Mithras is a mystery one and cannot be directly connected
to the Persian god Mithras, but rather is a product of Roman historical context (for
the cult see Clauss 2000). Mystery cults are secret cults in the period from 7th century BC to 4th century AD. Two characteristics unite all such cults: the prohibition to
share details about the cult out of the secret society and the promise for salvation
of the initiated. Participation in such cult does not exclude participation in others,
including official ones. Special for the mystery cults is the initiation ritual – initiation, which is precisely the secret mystery. Only insiders know the secret of how to
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achieve salvation. In fact, the cult of Mithras offers not the only way to salvation,
but one of many, and Mithras is one of many gods.
The cult is strongly linked to the army to which the earliest known monument
is connected (Vollkommer 1992, 584). It was also extremely popular among the
military. By Emperor Commodus in semi-official imperial titulatura invictus was also
included – an epithet that Mithras brought from the start.
However, in areas where there was no concentration of Roman troops Mithraism penetrated thanks to merchants, freedmen, craftsmen, slaves who often had
Eastern origin (Кацаров 1911, 47-48; Тачева-Хитова 1982, 447-451; Александров
2006, 142-143). It seemed to be inherited or often members of the same craft guild
were followers, as is the case with a relief with inscription from Nicopolis ad Istrum
(Шаранков 2013).
In the Roman province of Thracia there are three main centres of Mithras’
worship – Serdica, Pautalia and Philipoppolis (Тачева-Хитова 1982, 446).
Temples of Mithras
Temples
associated
with
Mithras differ significantly among
themselves (see Clauss 2000, 42 ff.).
Typical is the elongated nave, usually
with east-west orientation, where the
entrance is from the east, and the
cult statue is to the west. Mithras followers reclined on narrow platforms
along both long sides of the cella.
There was usually a platform with an
altar to the west narrow side of the
temple, and above it hung a great relief of Mithras (Велков 1934, 84 сл.;
Martens 2004). Temples were mostly
small, cave-like, for a small number of
followers.
A temple of Mithras is known from
the fortified area of the ancient city of
Serdica (18.50 x 6.50 m) (Герасимов
Fig. 2. Plan of the mithreum in Serdica (after
1943, 257, № 2; Бобчев 1943, 24, №
Бобчев 1955)
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26; 1955; 1989, 38, № 6) (Fig. 2). It consists of three parallel rooms – two side ones
shorter and narrower, the southern arched (Clauss 2000, obr. 12) (Fig. 3). Here,
however, no underground part was unearthed, which is the actual premise of these
complexes (Велков 1934, 84). In the northern part a semicircular pool faces the
central premise. Water tanks were also found. The western wall is massive, with two
small semicircular niches – there usually stands the cult relief image of Mithras. That
is why the western wall
of the temple in Serdica
is of unusual thickness.
Traces of niches (one
square) could be seen in
the western part of the
north and south wall of
the middle room. At the
bottom of the west wall are
holes for three clay pipes,
possibly for drainage of the
tanks. In the middle room,
along the walls traces of
benches (podiums) have
been found. At about 2.50
Fig. 3. Reconstruction of the mithreum from Serdica (after
meters east of the middle
Clauss 2000).
room, in situ, two bases
for columns with a larger diameter than the inner ones have been discovered, i.e.
we have a temple in antis. As a plan the mithreum in Serdica shows similarities with
that in Riegel (Schatzmann 2004, 12, Abb. 2).
Among the finds in the mithreum in Serdica a marble slab with Greek
inscription, a stone vessel (mortar), an Ionic capital, parts of the wall pier, two
coins of the emperor Arcadius, etc. were discovered. No materials specifically
related to the cult of Mithras have been found on the site – votive tablets, cult
vessels, etc. The building could be dated back to the end of 3rd, beginning of 4th
century AD. Later reconstructions in the southern area have been also attested.
Most likely the relief of the village of Gérman derives also from a mithreum in the
vicinity of Serdica, as it is unlikely to have been brought from the ancient city itself.
The dimensions of the relief are small, indicating that the temple was of modest
size. Logically major centers of worship of Mithras were the towns along the main
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roads as Serdica, but there were also smaller ones.
From Bulgaria undoubtedly one of the biggest mithreums unearthed so far is
from the village of Kreta (Велков 1934). In the northern cult niche a relief of Mithras
was found. All other materials from the sanctuary are associated with Mithras and
date back to the 3rd century.
Dating
The earliest references to the cult of Mithras in Roman times were between
90–120 AD onwards (Vollkommer 1992, 584). The earliest initiations are known
from Novae, Carnuntum and Rome (Vollkommer 1992, 584), whereas the latest
were from around 313 from Rome. In regard to the images with tauroctonia scene,
the latest monument was one from Gimeldingen (325 AD, Vollkommer 1992, 603,
No 184). Most of the reliefs could be dated from 150 to 250 AD. Around 400 AD any
production related to Mithras interrupted. Last forms of worships could be associated
with an attempt to counter the spreading Christianity.
Where the relief from Gérman falls? Because we have no other information
about its dating, the context of the finding is not original, and the lack of an inscription
can only indirectly assume the time of its production. It is a very exquisite piece of
art, with fine making and many details. Thus, we could put it rather in the second
half of the 2nd century AD.
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A RELIEF OF MITHRAS FROM THE VICINITY OF SOFIA
Nadezhda Kirova
resume
The object of the article is a relief of the god Mithras found not far from the city of Sofia (in the village
of Gérman). It is part of the collection of the Regional Historical Museum of Sofia and is published
here for the first time. It represents the scene of tauroctonia, i. e. the act of killing the bull. Such
reliefs were in use in the mithrea all over the Roman Empire. Serdica was one of the main centres
of Mithras’ worship in the province of Thracia. The relief of the village of Gérman presents many
particular features, very detailed and careful workmanship and could be dated as early as the second
half of the 2nd century AD.
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РЕЛЕФ НА МИТРА ОТ ОКОЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ
Надежда Кирова
РЕЗЮМЕ
Предмет на настоящата статия е релеф на бог Митра намерен недалеч от София (с. Герман).
Той е част от колекцията на Регионален исторически музей – София и тук се публикува за
първи път. Представлява сцена на тавроктония, т.е. убиване на бика. Подобни релефи са
използвани в митреумите из цялата Римска империя. Сердика е един от главните центрове в
провинция Тракия, където се почитал Митра. Релефът от Герман представя много особености,
изпълнен е много внимателно и детайлно. Може да бъде датиран през втората половина на
II в.
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СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 52
Александър Станев, Владислав Тодоров, Емилия Евтимова
През 2013 г., във връзка с инвестиционни намерения, свързани със строежа на хотел „Централ”, бул. „Христо Ботев” № 52, се проведе спасително археологическо проучване (обр. 1). Теренът попада в първа охранителна зона на археологическия резерват „Сердика-Средец”. Общата проучвана площ е 600 кв.м.
Прегледът на историографията показва, че в района на обекта никога не
са извършвани археологически наблюдения или проучвания. В една от първите разширени публикации за историята и древностите на София, С. Добревски
представя османския и античен град с трасетата на укрепителните съоръжения,
наложени върху плана на града от 1907 г. (Добревски 1907, 1187, черт. 16). Според него антична крепостна стена преминава през източната част на съвременното жилищно каре, в близост до ул. „Братя Миладинови”. Въпреки че тази теза
е оборена още от С. Бобчев в публикацията му от 1943 г., към настоящия момент
липсата на археологически проучвания не позволява окончателното приемане
или отхвърляне на идеята за друга крепостна стена подобно на северното разширение на Сердика или т.нар. „кастел” от изток на града.

Обр. 1. Местоположение на обекта
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В близките райони има откъслечни данни за наличието на антични структури. Първата информация се отнася към 1907 г., когато при изкопни дейности
за основи на сграда на бул. „Клементина” № 24 (сега бул. Ал. Стамболийски)
е отчетена „основа на антична сграда“ (Бобчев 1943, 20). Няколко години покъсно (1915), по време на строежа на Окръжната палата (сега Министерство
на земеделието), са регистрирани „стари зидове”, мозаечна настилка и предмети датирани в ІV-V век (Филов 1915, 223-224). На същото място (ъгълът на
бул. „Хр. Ботев” и бул. „Братя Бъкстон” (сега ул. „Дамян Груев”) през 1937 г. са
допроучени основите на сградата, която представлява трикорабна базилика,
а в непосредствена близост са открити и няколко раннохристиянски гробници
(Бобчев 1943, 27-28). При спасително проучване на ул. „Дамян Груев” № 8
през 2006 г. са доразкрити четири гробници, един зидан гроб и още части от
базиликата (Кирова 2007, 314-317).
Последната информация в специализираната литература се отнася отново към спасително проучване през 2007 г. в района на пл. „Позитано”, където са засечени три антични зидани гробници и гробове от късния некропол на
възрожденска София ХVІІІ-ХІХ век (Мешеков 2008, 364-368).
Историческата справка показва, че разглежданият участък е в непосредствена близост до руслото на р. Владайска. Според първия план на град София
(1878 г.) обектът се разполага на север от ул. „Нишка” в района на т.нар. „Вайсова воденица“. Непосредствено на запад се развива землено укрепително
съоръжение от османския период (Хендекъ), а на изток, върху високия речен
бряг - „Нова чешма махала” (Чукур-махлеси). В северна посока, между Владайската река и Хендекъ, теренът е обозначен като „Бостани” (Иширков 1912,
План на София). Районът на юг-югозапад е зает от християнски гробища от
ХVІІІ-ХІХ век (обр. 2).
До 1878 г. мостът при „Нишки път” е западната граница на градската
територия (Георгиев 1983, 6). Още в първия следосвобожденски регулационен
план на града територията, в която влизат проучваният участък с прилежащите части на бул. „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски”, и пл. „Възраждане”, е оформена като „фабрична зона” (Георгиев 1983, 53). През 1887 г. с
решение на Столична община теренът на запад е включен в регулация. Това
намира пряко отражение в жилищното каре, което в протежение на 1889-1890
г. е оформено според съществуващия градоустройствен план (Георгиев 1983,
28-29). До 1920 г. вече има изградени едно- и двутажни сгради, а през 1928 г.
на ъгъла на двата булеварда е издигната съществуващата и до днес масивна
сграда (тогава Железничаро-пощенски дом). Върху самия парцел дълго време
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Обр. 2. Районът на обекта в първия градоустройствен план на съвременна София

се разполагат ниски постройки до съвременното строителство през 60-те години.
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Обр. 3. Археологически структури (геодезично заснемане)

В началото на археологическата дейност се извърши предварителното
проучване, което показа масивни съвременни нарушения в западната част на
обекта, достигащи над 4.5 м в дълбочина. С оглед на ситуацията работата се
концентрира върху източната половина на терена.
Установи се, че непосредствено под съвременните сгради се локализират структури, датирани с материали от ХІХ-ХХ век. Те се разполагат в цялата
източна част на парцела (обр. 3). Според битовата керамика, която се открива
като масов материал, може да се постави долна граница на структурите около
втората половина на ХІХ век.
В североизточния ъгъл на обекта се разкри ситуация с паднала кирпичена стена и прилежаща каменна пътека (с конструктивно оформен улей за изтичане на вода). При зачистването им се регистрират битова керамика и находки
(лули, фрагменти от английски порцелан, личен печат, бронзов пръстен и др.)
с късна дата. Непосредствено на запад се отчете друга структура на същото
ниво и със сходни съпътстващи материали. Вероятно свързан с тях е масивен
участък с тъмна пръст с висока концентрация на глазирана битова керамика
(със силно окислена повърхност придаваща метален оттенък) в южната част
на изследваното пространство. Наблюдението показа, че фрагментите са с
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Обр. 4. Стратиграфски напластявания

почерняла глазура, което е свързано с химична реакция, при продължителен
престой в агресивна среда. Регистрират се значителен брой дребни находки
(лули, битови инструменти и предмети, костени и дървени изделия, две железни огнива и др.), което позволи ситуацията да бъде интерпретирана като
бунище.
След документирането на структурите в североизточната част на обекта се навлезе в дълбочина. На 0.40 м под кирпичената стена се разкриха пет
силно фрагментирани водопроводни тръби с обща дължина 1.25 м. Същите са
фланкирани от двете страни с ломени камъни. Формата на тръбите и съпътстващите материали се отнасят към османския период (южно от водопровода
се достигна до каменно струпване, от което произхождат съвременни материали и четири монети от 1881 г. – вероятно яма за боклук). От това ниво
в дълбочина не бяха засечени други археологически структури. Наблюдават
се разнородни по цвят и състав пластове пръст, в които се отчита наличието
на смесени антични, ранносредновековни и възрожденски материали. Концентрацията им приключва с достигането на масивен баластров пласт (обр. 4).
Интерпретацията на сектора показва наличието на застроен терен с
леки постройки, които са синхронни във времето. Хронологическите граници,
съпоставени на база археологическото наблюдение и историческата справка, насочват към следосвобожденския период (това вероятно е застрояването
на съвременното каре след 1887 г.). Допълнителна информация за наличието
на жилищни структури е присъствието на значително количество животински
костен материал (над 5200 фрагмента), който се разкрива с равномерна кон-
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Обр. 5. Стратиграфски напластявания

центрация по цялата площ на проучваното ниво1. Същите са издигнати върху
изкуствено заравняване с пръст, в което се регистрират разнородни във времево отношение материали без стратиграфско позициониране.
Друга ситуация се формира от две редици от камъни, ориентирани в
посока изток-запад. Същите са успоредни и са изградени от масивни обработени блокове без спойка, поставени с плоската част нагоре (дължината им
е съответно на южната 12.50 м и на северната 12.00 м, а отстоянието между
двете около 2.20 м). От изток и от запад са унищожени от съвременното строителство. И двете структури лежат върху специфични масивни баластрови пластове, което провокира извършването на геоморфоложко и седиментоложко
изследване (обр. 5). Същото установи наличието на река2.
Археозоологичният анализ показа, че над 50% от костите принадлежат на говедо, а 30%
на овца и коза. Тези данни показват, че основните животински видове, които присъстват, са
домашно отглеждани. Над 60 единици от говеждите кости и рога са със следи от срязване с
метален инструмент и практически представляват заготовки за изработване на костни предмети. Това дава предпоставка да се коментира наличието на работилница за костени изделия на
или в близост до проучвания терен. Анализът беше извършен от Теодор Тодоров, докторант
към НАИМ-БАН.
2
Основните видове наслаги в проучвания обект характеризират три фациални обстановки:
русло – характеризира се с едър и добре заоблен материал; от ситнозема преоблава пясъчната фракция; старица – тъмен цвят и увеличено съдържание на дребните фракции; заливна тераса – увеличено съдържание на дребните фракции и т.нар. единичен, добре огладен
чакъл. Предполага се, че в най-долните хоризонти личи геохимичната бариера, отделяща
късноледниковото време. Тя личи в рязката смяна на механичния състав и цвета. Най-горните
1
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Съпоставянето на историческите данни и геоморфоложката информация
насочи тълкуването на двете структури като съоръжения, свързани с трасето
на реката, най-вероятно бродове. Детайлното проучване в сектора показа, че
от нивото на каменните редици в дълбочина се откриват единични фрагменти
късна битова керамика (обезличена, със следи от пребиваване във вода), силно корозирали метални предмети (основно железни ковани пирони) и монети
(също силно корозирали). Нумизматичният материал влиза в интервала ХV-ХVІ
век. От четимите монети най-ранна се явява мангър на Баязид І (1389-1402)
(обр. 10.5), най-късна - мангър на Мехмед ІІ (второ управление (1451-1481),
Едирне, година - 857-ма по хиджра) (обр. 10.6), а масово са представени мангъри на Мурад ІІ (1421-1444 и 1445-1451) (обр. 10.4)3. Находките са с намаляващ интензитет в западна посока, като в най-западните сондажи (в зоната на
заливната тераса на реката) напълно изчезват.
Геоморфоложкото проучване показа, че в определен момент руслото
е било затлачено и реката е престанала да функционира. Това кореспондира
пряко с археологическото наблюдение. За времето на ХVІІ-ХVІІІ век на терена
се откриват единични фрагменти битова керамика и находки и в пълната липса на монети (вероятно донесени от реката). В стратиграфско отношение това
е най-ясно отличимо в участъка при бродовете. Във височина, както в северна
и западна посока, се отчита разнородна по цвят, състав и съдържание пръст.
Както беше споменато, на база на керамичният комплекс, дребните находки и
нумизматичния материал може да се предположи, че въпросната пръст е свързана с изкуствено засипване на терена с цел неговото усвояване. Във времево
отношение тази дейност се отнася между края на ХVІІІ - втората половина на
ХІХ век.
Единствената по-ранна ситуация е регистрирането на колективна находка в централната част на обекта (сондаж 12), на около 4.00 м дълбочина
части на разрезите характеризират спокойна обстановка на почвообразуване. Допуска се, че
реката, преминаваща през обекта е извирала от Витоша, защото петрографският състав на
късовете показва преобладаване на средногорски вулканити. Първоначално тя е преминавала
през мястото на т. 333 и 334. Посоката и е била север – юг. В последствие руслото леко се е
изместило на югозапад – североизток, нещо, за което говорят данните в описаните сондажи.
На мястото на реката (или неин ръкав) се е образувала старица, която постепенно е изгубила
връзка с речното течение и в нея са започнали да се проявяват процеси на заторфяване. В
последствие на това място се е оформила заливна тераса, която показва режим в близост до
водния обект, но обстановката е била прибрежна. По-късно, на същото място са започнали да
се активизират почвообразувателни процеси. Мястото в близост до реката е било благоприятно за заселване и обитаване поради близостта на руслото и високото ниво на грунтовите води.
Следва да се подчертае, че този терен, изграден от речни наслаги (включително руслови, на
заливната тераса и на старицата) е налагал укрепване. Изследването беше извършено от екип
с ръководител доц. д-р Р. Кендерова.
3
Изключение се явяват две силно обезличени монети от края на ІV-V век.
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от днешната повърхност, непосредствено на юг от трасето на южния брод. Тя
включва 31 монети с дата края на ІV-V век (най-ранна принадлежи на Аркадий (395-408) / Хонорий (395-423), сечена между 395-408 г., а най-късна на
Лъв I (457-474), сечен в Тесалоника), фрагмент от катарама тип „Сучидава”
(обр. 7.3); фрагмент от накит (вероятно обеца) с намотка от бронзова лента
с позлата (обр. 7.2); железен инструмент (секач/длето) (обр. 7.1), железен
клин, бронзова верижка, три декоративни железни нита и пет бронзови, силно
корозирали предмети с неясен характер. Находката се разполага в ниво от
тъмносива до черна мазна пръст (алувиално отложение от реката)4. Широкият времеви диапазон, типът на предметите и мястото на регистрирането им
не предполагат трезориране. Интерпретацията по-скоро насочва към изгубени лични вещи или материали събрани за вторична обработка. Любопитен
момент е, че в непосредствена близост се регистрира и един тетартерон на
Мануил Комнин (1143-1180) (обр. 7.7).
Анализът на движимия археологически материал показа широк времеви
диапазон, но и обособяване на няколко хронологически периода с по-висока
концентрация на находки.
Късната античност е представена от ограничено количество материали,
където монетите доминират процентно над керамичните фрагменти. Нумизматичният прочит показва единичен екземпляр на имп. Антониниан от втора
- трета четвърт на III век и масов материал от времето на им. Константин и
синове до средата на V век (обр. 7.5-6). В същите времеви граници попада керамиката представена от кухненски и трапезни съдове, един фрагмент червенолакова, три фрагмента сива лакова и два фрагмента амфорна тара (обр. 6.19). Сравнително тесните хронологически граници, позицията на локализиране
(основно в източната/североизточна част от терена) и фактът, че процентно
почти всички антични находки попадат в нивата, свързани с изкуственото заравняване на терена, предполагат една кариера за пръст, вероятно в близост
до проучвания терен, свързана с активния живот на Сердика през ІV-V век.
Като средновековни (с изключение на спомената по-горе монета на Мануил Комнин) се определят два индивидуални паметника. Коланна катарама
с преки паралели от балканските територии може да се постави в Х-ХІ век
(обр. 7.8); бронзов катинар с богата декорация, чийто паралел от Коринт Г.
Дейвидсън поставя „в ХІІ или по-късен век” (Davidson 1952, 140, Pl. 71,1013)
В черната пръст се локализира петно с керемидено червен цвят, в който се разполагат
всички находки. Петното е ориентирано север-юг с размери 0.80х0.50 м и с дебелина около
0.03/0.05 м.

4
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(обр. 7.9)5. Не се констатира нито един фрагмент синхронна битова керамика.
Вероятно през ХVІ - началото на ХVІІІ век се датира единичен елемент
от коланна гарнитура - S-овидна закопчалка (обр. 9.5), който се свързва със
сабления портупей (Прокопенко 2014, 182-183)6.
Основната част от археологическите материали принадлежат към епохата на Възраждането. Сред тях се срещат разнородни по предназначение
предмети от метал, керамика и дърво.
В резултат от множеството регистрирани интервенции на терена, керамичният материал е силно фрагментиран. Направената обработка показа голямо разнообразие на форми от всички групи керамични изделия (кухненски,
трапезни, съдове за съхранение, за пушене, за осветление, хигиенни и други
със специално предназначение). Сред най-добре запазените са два трапезни
съда, кана (обр. 8.1) от края на ХVІІІ – началото на ХІХ век7 и купа (обр. 8.2)
от ХVІІІ век8.
Сред открояващите се артефакти е малък фрагмент от стена на купа
(обр. 8.3). От вътрешната страна на съда е нанесена бяла ангоба, а върху нея,
като украса, рядка кафява ангоба. След това съдът е завъртян на грънчарското
колело, в резултат на което капките от кафява ангоба са образували своеобразни меандри. Впечатление прави липсата на глазура от вътрешната страна
на фрагмента. Това дава известни основания да се допусне, че този съд е недовършен и принадлежи към продукцията на местна работилница.
Важно място в керамичния комплекс заемат лулите. Между 49-те артеВ специализираната литература съществува дискусия относно датата на този тип катарами.
Подобни паметници са включени в тип G4 по Schulze-Dörrlamm и поставени във втората половина на Х-ХІ век. Сходна дата посочват Davidson за екземпляра от Коринт и Nuţu за находката
от Халмирис (Davidson 1952, 272, Pl. 114, 2203; Nuţu 2011, 309-310, Fig. 3). Катарамата е с
точен паралел от Враца, България. Регистрирана е в гроб интерпретиран като римски (Бучински 1946, 227, обр. 140, 1). Съпътстващият инвентар насочва към по-късно време, вероятно
ІХ - първата половина на Х век.
6
Най-близкият паралел, от археологическа среда, произхожда от некропол от Късното средновековие при Водоча, Македония (Манева 2012, 90, Сл. 7). Въпреки това следва да се отчете,
че относно тези закопчалки (над 20 публикувани екземпляри в районите северно и южно от
Стара планина) към момента е предлагана коренно различна дата - около ІV-V век (Станев
2012. 229-230).
7
Формите и украсите на керамичните съдове през османския период и Възраждането са
изключително устойчиви. Използвани са продължително време. Кани с подобна форма са
известни от Белград, датирани през ХVІ-ХVІІ в. (Bikić 2003, 66-67, tip IV/4). Аналогични кани
са открити в комплекси при археологическите проучвания на площад „Св. Неделя” в София
през 2015 г., където са датирани с монети на султан Селим ІІІ (1789-1807). Материалите не са
публикувани. По технологични белези разглежданата кана е аналогична на тези от обекта на
площад „Св. Неделя” и трябва да бъде датирана в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век.
8
Купи със същите технологични белези са известни от археологическите разкопки на обект
„Стара община” в гр. Созопол, където са датирани най-общо в ХVІІІ в. Материалите не са
публикувани. Благодарим на директора на АМ Созопол Димитър Недев за възможността да се
запознаем с материалите от обекта.
5
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факта от тази група са представени всички известни до сега типове от появата
им по нашите земи през ХVІІ век (обр. 8.5) до излизането им мода в края на
ХІХ век (обр. 8.10)9.
Със своите формално-технологични белези се откроява една лула (обр.
8.6). В историографията са изказани мнения, че такива са произвеждани в София (Станчева, Николова 1989, 139-140, обр. 11).
На една от лулите (обр. 8.7) е поставен печат на производителя, на
който е изписана на арабица думата
с възможно четене [shashan]. На този
етап не е намерен превод. Лули с печати със същото съдържание са известни
от София, където значението на думата е осмислено като „знак“ или „белег“
[nishan] (Станчева, Николова 1989, 137 обр. 6)10.
От металните находки особен интерес представлява бронзовият печат
(обр. 10.1). Той има кръгла форма с единична контурна линия, в която на
един ред са изобразени на кирилица буквите ЛМ : ЕГ, а на втори – годината
1868. Печатът принадлежи към групата лични печати, в които обикновено са
изписвани двете имена на неговия притежател, посредством инициали, като за
всяко име са поставени по две букви (Михайлова-Мръвкарова 2006, 112). Подобни печати са били собственост на български учители, търговци, занаятчии
и духовни лица през Възраждането.
Към възрожденските материали, датирани в ХІХ век, спада и бронзовата
мастилница, част от дивит (обр. 10.3), на която кутията за пера и моливи липсва. Тези артефакти са добре известни на Балканите през епохата на османското владичество и Възраждането. Дивити (с мастилници с аналогична форма)
са известни от ХVІІ в. (Bodur 1987, 113).
Към металните находки от възрожденската епоха принадлежат три
бронзови пръстена (обр. 9.1-9.3), каквито са намирани в София (Станчева, Писарова 1989, 106-109, обр. 8 д, 10 е, ж, 12 в)11. Към тази група находки спадат
и чифт медни апликации (обр. 9.8), бронзова апликация за тесен колан (обр.
9.6), оловна апликация за прикрепяне към тесен ремък (обр. 10.2) и желязна
катарама за колан (обр. 9.7), които нямат известни засега археологически паралели.
За повече информация виж (Тодоров 2010, 814-826; Тодоров 2007, 188-219) и цитираната
там литература.
10
Предложеният превод е неточен, тъй като думата „знак” [nishan] се изписва
. Тя започва
с началния вариант на буквата [ نnun], а не с началния вариант на буквата [ شshin], както е
изписано на печата.
11
Изделието с инкрустирана плочка има паралели и от разкопките на ул. „Цар Калоян”, при
строежа на магазин „Кореком” през 1966 г. (РИМ-София - Фонд Археология МИСА 2894 и МИСА
2895).
9

22

1
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5
4

6

8

9
7
Обр. 6. 6.1 гърне; 6.2-3 купи; 6.4-5 купички; 6.6-7 дръжки; 6.8-9 тара
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1
4

2
5
3

6

7

8

9
Обр. 7. 7.1 инструмент; 7.2 обица; 7.3 катарама; 7.4-7 монети; 7.8 катарама; 7.9
катинар
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обр. 8. 8.1 кана; 8.2 купа; 8.3 купа (фрагмент); 8.4 чашка за наргиле; 8.5-8.10 лули
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1

2

3

4

5
6

7

8a-b
Обр. 9. 9.1-3 пръстени; 9.4 мънисто; 9.5 коланен механизъм; 9.6 коланна апликация;
9.7 катарама; 9.8 коланни апликации
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3

4

5

6

Обр. 10. 10.1 личен печат; 10.2 апликация; 10.3 дивит; 10.4-6 монети
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Направеното проучване в парцела, определен за строеж на хотел „Централ“ в София, даде възможност да се направят следните изводи: Теренът остава извън усвоената градска площ през всички епохи от развитието на София,
чак до края на ХVІІІ век. Античните материали от ІV-VІ век и средновековните
от ХІІ век не са свързани със структурите, регистрирани в рамките на обекта.
В източната част на проучваното пространство се разкри корито на река, която
се е спускала от юг към север. В нейното русло са открити османските монети
от ХV и ХVІ век. В края на ХVІІІ – началото на ХІХ век на западната заливна
тераса се е образувало градско сметище, от което произхожда и основната
част от керамичния материал. Около средата на ХІХ век реката е пресушена.
Вероятно покачването на подпочвените води при влажно време е принудило
живеещите наоколо да изградят бродове от масивни камъни. Между средата
и края на ХІХ век теренът е засипан с пръст. По този начин в него попадат
археологически материали, донесени отвън. Приблизително по същото време
се появява нетрайна постройка от кирпич, както и тясната улица с каменна
настилка, ориентирана изток-запад, която е отвеждала към централната част
на София. През ХХ век източната част от терена остава във вътрешния двор
на масивна сграда, която е дълбоко вкопана в западната част на парцела. Отново през ХХ и началото на ХХІ век са извършени нови дълбоки вкопавания
и засипвания на терена, което допълнително затруднява интерпретацията на
археологическия материал. Разкопките въпреки липсата на културни напластявания до времето на Възраждането имат своя приносен характер за ранната
история на съвременна София.
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КАТАЛОГ

чането са добили цвят PANTONE 418 C. Запазена височина 2.9 см. Диаметър на устието

Гърне (обр. 6.1) - Запазена част от устието и

14.0 см.

стената. Глина с високо съдържание на пясък

Датировка – ІV век.

и шамот. Външната и вътрешна повърхност са
след изпичането са добили цвят PANTONE 723

Дръжка (гърне?) (обр. 6.6) - Фрагмент. Пре-

C. Запазена височина 4.3 см. Диаметър на ус-

чистена глина без примеси. Външната и въ-

тието 24.0 см.

трешна повърхност след изпичането са доби-

Датировка – ІV в.ек

ли цвят PANTONE 415 C. Запазена дължина
7.4 см.

Купа (обр. 6.2)- Запазена част от устието.

Датировка – ІV век.

Глина с високо съдържание на пясък и шамот.
Външната и вътрешна повърхност са след из-

Дръжка (кана/стомна?) (обр. 6.7) - Фрагмент.

пичането са добили цвят PANTONE 7531 C. За-

Пречистена глина без примеси. Външната и

пазена височина 1.2 см. Диаметър на устието

вътрешна повърхност след изпичането са до-

28.3 см.

били цвят PANTONE 417 C. Запазена дължина

Датировка – ІV век.

7.6 см.
Датировка – ІV век.

Купа (обр. 6.3) - Запазени са част от дъното и стената. Пречистена глина без примеси.

Тара (обр. 6.8) - Запазена е част от стената

Външната и вътрешна повърхност след изпи-

на амфора. Пречистена глина без примеси.

чането са добили цвят PANTONE 7508 C. Вър-

Външната повърхност след изпичането е до-

ху външната повърхност е нанесена червена

била цвят PANTONE 7509 C. Запазена височи-

глазура с цвят PANTONE 470 C. Запазена ви-

на 4.4 см.

сочина 1.9 см. Диаметър на устието 16.0 см.

Датировка – ІV век.

Датировка – ІV век.
Тара (обр. 6.9) - Запазена е част от устието
Купичка (обр. 6.4) - Запазена е част от стена-

на амфора. Глина с ниско съдържание на пя-

та. Пречистена глина без примеси. Външната

сък. Външната и вътрешна повърхност след

и вътрешна повърхност след изпичането са

изпичането са добили цвят PANTONE 7508 C.

добили цвят PANTONE 7503 C. Запазена висо-

Запазена височина 3.6 см.

чина 3.9 см.

Датировка – ІV век.

Датировка – ІV век.
Инструмент (секач/длето?) (обр. 7.1) - ФрагКупичка (обр. 6.5) - Запазена част от устие-

мент. Изработен от желязо. Запазена дължи-

то и стената. Пречистена глина без примеси.

на 22.0 см.

Външната и вътрешна повърхност след изпи-

Датировка – ІV-V век.
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Обица (обр. 7.2) - Фрагмент. Намотка от брон-

нанесена подглазурна бяла ангоба и жълта

зова лента с позлата. Запазена дължина 2.1

глазура. От външната страна, по устието и

см.

надолу, е нанесена рядка ангоба, която се е

Датировка – ІV-V век.

стекла на капки към дъното, но не достига до
столчето на съда. Върху ангобата е поставена

Катарама (обр. 7.3) - Фрагмент. Изработена

зелена глазура, също неравномерно нанесе-

от бронз. Тип „Сучидава“. Запазена дължина

на. Запазена височина – 4.6 см. Диаметър на

22,0 см.

столчето - 7.2 см.

Датировка – VІ-VІІ век.

Датировка – ХVІІІ век.

Катарама (обр. 7.8) - Изработена от бронз.

Купа (обр. 8.3) - Запазена е малка част от сте-

Размери 3.2 х 3.0 см.

ната на съда. Глината е със средно съдържа-

Датировка – Х-ХІ век.

ние на пясък и сребриста слюда, равномерно
изпечена, добила цвят 2.5 YR 6/8 (light red).

Катинар (обр. 7.9) - Изработен от бронз. Раз-

От вътрешната страна е нанесена бяла анго-

мери 3.9 х 6.8 см.

ба, а върху нея ивици кафява ангоба. Липсва

Датировка – ХІІ век.

глазура.
Запазена височина – 7.8 см.

Кана (обр. 8.1) - Липсва част от устието и

Датировка – ХІХ век.

дръжката. Горната част на съда има хиперболоидна форма, която постепенно преминава в

Чашка за наргиле (обр. 8.4) - Устието и втул-

приплесната полусфера.

ката липсват. Глината е с ниско съдържание

Глината е с ниско съдържание на пясък, сит-

на пясък и слюда. Изпечена е неравномерно.

на слюда, след изпичането, добила цвят 5 YR

Във външната част на лома цветът е 10 YR

6/8 (reddish yellow). По-голямата външна част

5/8 (yellowısh brown), а във вътрешната 2.5 YR

на съда е покрита с подглазурна ангоба и зе-

5/6 (red). От двете страни са нанесени бяла

лена глазура. Запазена височина – 11.9 см.

подглазурна ангоба и зелена глазура.

Максимален диаметър – 8.1 см. Диаметър на

Запазена височина – 3.,5 см. Максимален ди-

столчето - 5.6 см.

аметър – 5.4 см.

Датировка – ХІХ век.

Датировка – ХІХ век.

Купа (обр. 8.2) - Устието липсва. Формата на

Лула (обр. 8.5) - Част от чашката липсва. Тръ-

купата е полусферична, столчето конично,

бичката е изцяло запазена и има овално сече-

а дъното конкавно. Глината е с високо съ-

ние, накрайникът е коничен. Глината е добре

държание на едър пясък, ситна, сребриста

пречистена, равномерно изпечена, добила

слюда, след изпичането, добила цвят 5 YR

цвят – White page 7YR/7 (white). Външната

7/8 (reddish yellow). От вътрешната страна е

повърхност не е обработена.
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Запазена височина – 2.7 см; запазена дължи-

липсва. Горната й част има хиперболоидна

на – 5.2 см.

форма, а долната полусферична. Тръбичката

Датировка – ХVІІ век.

има осемстенно сечение. Глината е с ниско
съдържание на ситна, сребриста слюда. Из-

Лула (обр. 8.6) - Част от чашката липсва, тръ-

печена е равномерно, добила цвят – 5YR 5/6

бичката има кръгло сечение, а накрайникът

(yellowish red). Външната повърхност е излъс-

е биконичен. Глината е добре пречистена,

кана с цвят – 2.5YR 6/8 (light red). Украсата е

неравномeрно изпечена. Във външната част

геометрична – врязана и релефна. Релефната

на лома, цветът е 10YR 5/4 (yellowish brown),

– широка вълнообразна линия, която заема

а във вътрешната - 10YR 4/3 (dark yellowish

горната част на чашката и вертикални кане-

brown). Външната повърхност е отмита, след

люри върху долната част на чашката. Вряза-

изпичането е добила цвят 10R 6/3 (pole red).

ната украса представлява две хоризонтални

Запазена височина – 3.7 см; запазена дължи-

линии с насечки. По-тясната от тях заема

на – 5.8 см.

пространството непосредствено под устието,

Датировка – ХVІІІ век.

а по-широката е поставена в средата на чашката като разграничава долната от горната й

Лула (обр. 8.7) - Горната част от чашката

част.

липсва, а долната има форма на приплесната

Запазена височина – 4.4 см; запазена дължи-

полусфера. Глината е добре пречистена, рав-

на – 5.5 см.

номерно изпечена, добила цвят след изпича-

Датировка – ХІХ век.

нето – 2.5YR 5/8 (red). Външна повърхност –
излъскана с цвят – 2.5YR 5/8 (red). Украсата e

Лула (обр. 8.9) - Устието на чашката липсва.

релефна и врязана. Релефната представлява

Тръбичката има овално сечение, накрайни-

хоризонтална линия върху чашката и стили-

кът е тороиден. Глината е добре пречистена,

зирано цвете върху накрайника на тръбичка-

равномерно изпечена, добила цвят – 5YR 5/4

та. Врязаната украса е нанесена по основата

(yellowish red). Външната повърхност е сил-

на чашката. Състои се от стилизирани расти-

но отмита, след изпичането е добила цвят -

телни орнаменти и вертикални линии.

5YR 4/4 (yellowish red). Украсата е врязана,

Върху долната страна на тръбичката е поста-

геометрична и растителна, нанесена по тръ-

вен печат на производителя с надпис на ара-

бичката. Геометричната представлява пояс

бица –

от къси линии, нанесен перпендикулярно на

с възможно четене [shashan]. Не

е намерен превод.

тръбичката, а растителната заема накрайни-

Запазена височина – 2.9 см; запазена дължи-

ка на тръбичката.

на – 5.6 см.

Запазена височина – 3.6 см; запазена дължи-

Датировка – нач. на ХІХ век.

на – 5.3 см.
Датировка – ХІХ век.

Лула (обр. 8.8) - Част от устието на чашката
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Лула (обр. 8.10) - Устието на чашката липсва.

Датировка – ХVІ-ХVІІІ век.

Тръбичката има кръгло сечение, а накрайникът е с неправилна форма. Глината е добре

Катарама (обр. 9.7) - Изработена от желязо.

пречистена, равномерно изпечена, добила

Размери 3.9 х 5.5 см.

цвят – 5YR 6/8 (reddish yellow). По външната

Датировка – ХVІ-ХVІІІ век.

повърхност е нанесена ангоба с цвят - 10R 5/6
(red). Украсата е врязана и се състои от две

Апликация (обр. 9.8a) - Елемент от коланната

линии нанесени перпендикулярно на тръбич-

гарнитура. Изработена от бронз. Размери 3.9

ката.

х 1.3 см.

Запазена височина – 4.3 см; запазена дължи-

Датировка – ХVІ-ХVІІІ век.

на – 5.6 см.
Датировка – вт. пол. на ХІХ век.

Апликация (обр. 9.8b) - Елемент от коланната
гарнитура. Изработена от бронз. Размери 3.9

Пръстен (обр. 9.1) - Изработен от бронз. Раз-

х 1.3 см.

мери 1.9 х 2.2 см.

Датировка – ХVІ-ХVІІІ век.

Датировка – ХV-ХVІІ век.
Печат (обр. 10.1) – Личен печат. Изработен от
Пръстен (обр. 9.2) - Изработен от бронз. Раз-

бронз. Размери 3.9 х 6.8 см.

мери 1.9 х 2.2 см.

Датировка – ХІХ век.

Датировка – ХV-ХVІІ век.
Апликация (обр. 10.2) - Изработена от олово.
Пръстен (обр. 9.3) - Фрагмент. Запазена е ка-

Размери 3.4 х 3.3 см.

сетата с инкрустация. Размери 2.4 х 2.4 см.

Датировка – ХІХ век.

Датировка – ХV-ХVІІ век.
Мастилница (обр. 10.3) - Част от дивит. ИзраМънисто (обр. 9.4) - Изработено от кварц.

ботен от бронз. Размери 3.5 х 3.2 см.

Размери 1.3 х 1.3 см.

Датировка – ХІХ век.

Датировка – ХV-ХVІІ век.
Коланен механизъм (обр. 9.5) - Фрагмент от
S-овидна закопчалка. Изработен от бронз. Запазена дължина 2.2 см.
Датировка – ХVІ-ХVІІІ век.
Апликация (обр. 9.6) - Елемент от коланната
гарнитура. Изработена от бронз. Размери 2.8
х 1.8 см.
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СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 52
Александър Станев, Владислав Тодоров, Емилия Евтимова
РЕЗЮМЕ
Спасителното археологическо проучване на обект бул. „Христо Ботев” № 52, дава възможност
да се направят няколко извода: теренът остава встрани от застроената градска площ до края
на ХVІІІ век. Намерените антични материали от ІV-VІ век (обр. 6.1-9, 7.1-6) и средновековни
от ХІІ век (обр. 7.7-9) не са свързани със структурите, регистрирани в рамките на парцела. В
източната част на изследваното пространство се разкри корито на река, която се е спускала от
юг към север. В нейното русло са открити османските монети от ХV и ХVІ век (обр. 10.4-6). В
края на ХVІІІ – началото на ХІХ век на западната заливна тераса се е образувало градско сметище, от което произхожда и основната част от керамичния материал (обр. 8.1-10). Около средата на ХІХ век реката е пресушена. Вероятно покачването на подпочвените води при влажно
време е принудило живеещите наоколо да изградят бродове от масивни камъни. Между средата и края на ХІХ век теренът е засипан с пръст. По този начин в него попадат археологически
материали, донесени отвън (обр. 9.1-8, 10.1-3). Приблизително по същото време се появява
нетрайна постройка от кирпич, както и тясната улица с каменна настилка, ориентирана изтокзапад, която е отвеждала към централната част на София. През ХХ век източната част от терена остава във вътрешния двор на масивна сграда, която е дълбоко вкопана в западната част
на парцела. Отново през ХХ и началото на ХХІ век са извършени нови дълбоки вкопавания и
засипвания на терена, което допълнително затруднява интерпретацията на археологическия
материал. Разкопките въпреки липсата на културни напластявания до времето на Възраждането имат своя приносен характер за ранната история на София.
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rescue archaeological research
at 52, Hristo Botev blvd.
Alexander Stanev, Vladislav Todorov, Emilia Evtimova
RESUME
The rescue archaeological research at 52 ,Hristo Botev Blvd. gives the opportunity to make some conclusions: the terrain remains away from built-up urban area until the late 18th century. The artifacts
from the 4th – 6th century. (figs. 6.1-9; 7.1-6) and from the 12th century. (fig. 7.7-9) discovered there
are not to be relevant to the structures registered within the frames of the investigated plot. A riverbed
has been revealed in its eastern part running from south to north. It contained Ottoman coins dating
from the 15th and 16th century. (fig. 10.4-6). In the late 18th – early 19th century. an urban dung-hill
was organized on the western floodplain terrace comprising the main amount of the pottery fragments
discovered (fig. 8.1-10). About the mid 19th century. the river was drained up. Probably the rising
groundwater in wet weather forced the residents nearby to construct fords of massive stone. In the
second half of the 19th c. the terrain was covered with soil. Thus, archaeological materials found there
were imported along with the soil from some other place (figs. 9.1-8; 10.1-3). Almost at the same time
a flimsy structure made of adobe appeared there as well as a narrow street paved with stone, oriented
east – west and leading to the central part of Sofia.
In the 20th century. the eastern sector of the terrain remained within the inner yard of a massive building deeply rooted in the western part of the plot. Once again in the 20th and early 21st century. some
new deep diggings and backfilling of the terrain were undertaken which additionally complicate the
interpretation of the archaeological material. Despite the lack of cultural layers until the time of the
Revival, the archaeological research contributes to the early history of Sofia.
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УЧЕНИЧЕСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
(1899-1944)
Александър Мирков
Кооперацията като стопанска и обществена организация възниква в
средата на XIX в. в Англия. До края на столетието кооперативната идея се
разпространява из цяла Европа и САЩ. В отделните страни кооперативното
движение се проявява със собствена национална и социална специфика, съобразно степента на икономическото развитие, влиянието на различните обществени слоеве и усилията на политическите партии за реализиране на своите програмни цели.
В България историческите и социално-икономическите предпоставки
за създаването на кооперациите се формират по-късно. Първите кооперативни дружества се основават в Софийско, Русенско, Силистренско и Новозагорско
през последното десетилетие на XIX в. Те се изграждат първоначално в селата,
а впоследствие и в градовете. Главната особеност на българското кооперативно движение е, че първостепенно място заема селската кредитна кооперация
вместо потребителната. Това своеобразие е предизвикано от аграрния характер на българското общество и от бедственото положение на селското население по това време.
Заедно със зараждането на трите основни кооперативни форми – производителна, потребителна и кредитна, кооператизмът постепенно се разпространява и сред учащата се младеж. Появата на ученическите кооперации е
резултат от въздействието на два самостоятелни, но еднакво важни фактора. Първият от тях е интензивността на българското кооперативно движение.
През десетилетието, предхождащо Балканската война, е регистриран значителен ръст на кооперативните дружества. По данни на известния икономист
Кирил Попов през 1900 г. в страната функционират едва седем сдружения, а
до края на 1910 г. се основават 931 (Попов 1916, 408). Вторият фактор е материалното положение на учениците в средните училища. Много от техните
семейства не разполагат с необходимите финансови средства, за да покрият
най-належащите им разходи. А това несъмнено ги подтиква към идеята за
създаването на ученически кооперации.
Обикновено историците на кооперативното движение поставят като
начало на ученическите кооперативни прояви в България дружеството
„Солидарност” в Свищов, но още преди това е направен опит за основаването
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на подобно сдружение в габровската Априловска гимназия. Ето защо е поуместно хрониката на ученическите кооперации да започне от края на XIX в.
В началото на учебната 1899/1900 г. 10-15 ентусиазирани ученици от
горните класове на Габровската гимназия подемат инициативата за организирането на ученическа гостилница. За осъществяването на тези намерения те
наемат здание срещу месечен наем от 30 лева. Основната задача на гостилницата е да осигури по-евтина храна на учениците, но трудно може да се
възприеме като кооперативно дружество. Има по-скоро характер на взаимоспомагателно сдружение. Основание за подобна констатация ни дава нейната
организация и функциониране. Гостилницата е без устав, няма управителни
тела, които да ръководят и контролират дейността й. Изработен е само правилник за вътрешния ред, одобрен от дирекцията на гимназията. В него са
регламентирани взаимоотношенията между членовете на гостилницата. Всеки
месец учениците избират касиер, който води сметките. Периодично се възлага
на две групи ученици да отговарят за набавянето на хранителни продукти.
Имуществото на гостилницата е твърде оскъдно и се състои предимно от кухненски съдове и прибори за готвене и хранене. Броят на учениците, които се
хранят в нея, достига 60 души.
Реалните шансове за трайното съществуване на ученическото дружество се оказват далеч от екстаза на първоначалното въодушевление сред
габровските ученици. Въпреки тяхната амбиция през февруари 1900 г. гостилницата прекратява своята работа (Кабакчиев 1925, 112-113). Причините
за неуспешния й край са негативното отношение на гостилничарите в града,
слабата подкрепа от страна на учителите и все още ниската кооперативна
подготовка на учениците.
Най-голямата изява на ученическото кооперативно движение безспорно е образуването и дейността на потребителната кооперация „Солидарност”
при Държавната търговска гимназия в град Свищов. Дружеството възниква
като спонтанна реакция срещу мошеничеството на местните гостилничари.
Те увеличават цените на ястията, а същевременно намаляват техния грамаж.
Това принуждава учениците от търговската гимназия солидарно да ги бойкотират. Свикват се няколко събрания в местността „Разсадника” край града, на
които единодушно се приема решение да се открие ученическа кооперативна
гостилница. В първите дни на септември 1902 г. ученическа делегация съобщава това намерение на директора на гимназията. Училищното ръководство
дава съгласието си за основаването на кооперативна гостилница, което по
думите на един очевидец предизвиква „неописуем възторг у инициаторите и
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всички бъдещи кооператори”.
Учредители на дружеството са 44 ученици, които внасят по 20 лева
за закупуването на прибори и продукти, наемане на помещение и др. Те провеждат общо събрание, което избира управителен съвет и контролна комисия.
Изработен е писан устав на кооперацията, впоследствие изменян и допълван
няколко пъти (Гиргинов 1934, 25 и сл.). Той изяснява характера и насоките на
практическата дейност на кооперацията. Нейната цел е да доставя евтина и
екологично чиста храна на членовете си, да подпомага по-бедните ученици, да
развива другарски чувства между членовете си. Средствата на „Солидарност”
се набират от месечните членски вноски, от допълнителните порции и волни
пожертвувания. Изразходват се изключително за доставяне на необходимите
хранителни продукти и за покриване на битовите разходи. Показателно е, че
не се предвижда реализирането на печалба от търговската дейност и разпределянето й между кооперативните членове.
„Солидарност” се изгражда върху общодемократични начала. В нея
имат право да членуват всички ученици от търговската гимназия. На практика
обаче се включват предимно материално затруднени ученици. Специална глава от устава определя правата и задълженията на кооператорите. Всеки член
на дружеството може да участва в ръководството, организацията и дейността
на кооперацията. Той е избирател и избираем, разрешава му се да преглежда кооперативните сметки и книжа в присъствието на лицето, което ги води.
Гарантирано е правото на членовете да се изказват свободно на кооперативните събрания, да отправят запитвания и оплаквания към управителния съвет,
контролната комисия и общото събрание. Предвижда се възможността всеки
ученик-кооператор да изисква свикването на извънредно събрание на гостилницата за разглеждането на важни и актуални въпроси. Затова е необходимо
да се пусне подписка, подкрепена от една трета от дружествените членове.
Необходимостта от осигуряване на безпристрастно обсъждане и решаване на
поставените проблеми обуславя решението да се избира председател на всяко кооперативно събрание.
Заедно с гореизложените права пред членовете на „Солидарност” се
поставят и редица задължения. От тях се изисква да дежурят в кооперативната гостилница в определен по списък ред, да внасят навреме месечната си
вноска за храна, да присъстват на кооперативните събрания, да се подчиняват на разпорежданията на кооперативното ръководство и др. Това трябва
да гарантира образцов порядък в кооперацията и нейното успешно развитие.
Особено внимание в устава се отделя на общото събрание като най-
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висша инстанция и ръководен орган на кооперативното дружество. Бъдещите
гостилници от своя страна свикват ежемесечно свои редовни събрания. Те обсъждат и вземат решения по въпроси, свързани с дейността на управителния
съвет и контролната комисия, разглеждат постъпили в събранието оплаквания
от кооперативни членове, коментират различни предложения за подобряване
на организацията и функциите на дружеството. Допуска се свикването на извънредни събрания по решение на контролната комисия, когато се констатират
нарушения на устава или злоупотреби.
Между общите събрания кооперацията се управлява от върховна контролна комисия, в която влизат контролните комисии на отделните гостилници. Върховната контролна комисия има значителни прерогативи. Тя следи за
спазването на кооперативния устав и решенията на общите събрания, разрешава възникнали спорове между гостилниците или между техните членове,
свиква общите събрания и извършва ревизии на всяка гостилница.
Демократизмът на „Солидарност” се изразява и в избора на длъжностните лица в кооперацията. С изключение на готвачите и прислугата те се заемат само от ученици. Освен това всички колективни кооперативни органи
се задължават да представят всеки месец пълни отчети за своята дейност
(Горанов 1966, 113 и сл).
Видимо е, че ученическата кооперация „Солидарност” разполага с прецизна и сполучливо изградена организационна структура. А това до голяма степен обезпечава нейните значителни успехи и дълготрайно съществуване.
Свищовското ученическо дружество започва своята работа на 27 септември 1902 г., когато за първи път на учениците е сервирана храна. Отначало в
гостилницата се хранят около 50 ученика, но постепенно желаещите да станат
членове на кооперативното сдружение нарастват. Ето защо скоро се открива
втора гостилница. През 1915 г. в „Солидарност” функционират пет заведения за
хранене, а през 20-те и 30-те години на миналия век кооперацията поддържа
постоянно четири гостилници. Заедно с това бързо нараства и броят на нейните
членове. Докато през 1902 г. в кооперацията членуват 94 ученика, то през 1930
г. те са вече 572. Така тя обединява в своите редове почти всички ученици, чиито родители живеят далеч от Свищов. Разраства се и оборотът на дружеството.
През 1909 г. той е 25 000 лева, през 1915 г. – 100 000 лева, а през 1934 г. достига
близо 220 000 лева. Приведените данни са показател за непрекъснато разширяващата се дейност на „Солидарност”.
Най-важният проблем, който възниква пред ученическото сдружение, е
осигуряването на обширно кооперативно помещение, в което да се съберат
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всички гостилници. Решаването на този въпрос би довело до значителни икономии от разходите по наемите и намаляването на персонала. Така у учениците-кооператори се ражда идеята за построяването на собствен кооперативен дом. Създава се специален фонд за набиране на средства. Сумите в него
постъпват от дарения на частни лица, от глоби за нарушаване на вътрешния кооперативен ред, от извънреден ученически труд и пр. През учебната
1911/1912 г. учителският съвет при гимназията поставя пред Министерството
на народното просвещение (МНП) искането да се отпусне държавна помощ в
размер на 30 000 лева за изграждането на кооперативна сграда. Просветното
ведомство го отхвърля. Едва през 1939 г. със събраните във фонда пари, с
отпуснатата от ефорията при гимназията помощ и със заем от Свищовската
популярна банка в центъра на града е построено масивно здание на кооперация „Солидарност”. То разполага с два големи салона за хранене на учениците,
модерни кухни и удобни складове, магазини и три апартамента (Горанов 1966,
121-122). Сбъдва се десетилетната мечта на поколения ученици кооператори.
Свищовското дружество осигурява на своите членове значителни
материални изгоди. Гостилниците предлагат евтина и доброкачествена храна и по този начин регулират цените в бранша. Така например месечният
абонамент в частните гостилници в Свищов през 1908-1909 г. е 30-40 лева,
а членската вноска в ученическата кооперация е 16 лева. Това принуждава
гостилничарите в града да поддържат по умерени цени в своите заведения
(Шишков 1925, 35).
Кооперацията подпомага издръжката на бедни ученици чрез отпускането на безплатна храна и парични помощи за закупуване на учебници и заплащане на квартирни наеми.
Ако разгледаме цифровите показатели за близо половинвековната дейност на Свищовската ученическа кооперация, нейният успех в материалната
сфера е вън от всякакво съмнение. Но ако преценяваме стойността й в поцялостен план, следва да изтъкнем и нейната културно-просветна и учебновъзпитателна роля. Учениците-кооператори уреждат литературно-музикални
вечери. Организират се театрални представления за набиране на средства за
различните фондове (Русенов 1960, 225). Дружеството има определена заслуга за извънучебната подготовка на бъдещите стопански и кооперативни дейци.
Благодарение на добрата си организация и разностранно развитие предоставя
на учениците широки възможности да практикуват придобитите теоретични
знания. Култивира и развива у тях кооперативен дух и дисциплина, взаимопомощ и другарство, редица практически навици (Сюлемезов, Луцов et al. 1986,
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199). Впоследствие те се превръщат в ревностни пропагандатори на кооператизма и организатори на кооперативното движение в страната. За популярността и значимостта на Свищовската ученическа кооперация говори и следният факт. В издадената през 1930 г. от Обществото на народите книга под
заглавие „Ученическите кооперации” „Солидарност” се посочва като една от
най-добре организираните и със значима стопанска дейност ученически кооперации в Европа.
Влиянието на свищовското дружество е огромно за по-нататъшното развитие на ученическото кооперативно движение в България. То служи
като образец за основаването на нови ученически кооперации, които използват неговия устав и опит. В ръководството на „Солидарност” и в дирекцията
на Свищовската търговска гимназия пристигат многобройни писма от цялата
страна с молба за изпращане на екземпляри от устава на кооперацията, правилници за вътрешния ред на гостилниците и практически инструкции. Скоро
примерът на учениците от Свищов е последван в други средни училища.
През 1904 г. се създава ученическа потребителна кооперация при средното педагогическо училище в Казанлък (Атанасов 1932, 363). Тя си поставя
идентични задачи с тези на „Солидарност” в Свищов и възприема организационната й структура. За членове на кооперативната гостилница се приемат
всички ученици от училището, които желаят да се хранят в нея, одобряват и
спазват нейните разпоредби. Не разполагаме с достатъчно данни, за да възстановим развоя на казанлъшката ученическа кооперация. Поради неопитността и недостатъчната инициативност на управителните тела през 1909 г.
тя преустановява своята работа. Започва да функционира отново през учебната 1925/1926 г. със съдействието на училищния съвет. Оттогава до закриването на средното педагогическо училище в Казанлък кооперацията заема
важно място в изхранването и възпитанието на учениците (Юбилеен сборник
1935, 65).
През 1910 г. учениците от Априловската гимназия в Габрово възобновяват опитите си за организиране на кооперация. Тричленна комисия изработва
проектоустав, който копира устава на „Солидарност” и е съобразен със Закона
за кооперативните сдружавания от 1907 т. След старателна предварителна
подготовка през октомври е свикано учредително събрание. В присъствието
на 40 ученика тържествено е обявено решението за основаване на ученическа кооперативна гостилница. Събранието приема устав, избира управителен
и контролен съвет. Одобрена е средна месечна вноска за храна в размер на
16 лева. Първоначалните успехи на гостилниците гарантират нарастване на
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членската ѝ маса. Тя наброява в своите редове около 100 ученика, които поради липсата на по-обширно помещение се хранят на две смени (Кънев 1969,
65). През следващите години кооперацията в Априловската гимназия преодолява редица трудности и перипетии в своята дейност и успява да се наложи
като съществена училищна институция с полезни икономически, морални и
социални резултати.
От есента на 1914 г. започва да работи ученическа кооперация
„Съгласие” при Държавната търговска гимназия в Пловдив. Тя също възниква
под непосредственото влияние на свищовската ученическа кооперация. Наред
с чисто стопанските си цели, „Съгласие” се стреми да формира сред учениците
принципите на другарство, задружност, спестовност и взаимопомощ, да ги запознае със законите и спецификата на пазарната икономика. Кооперативната
гостилница се помещава в сутерена на гимназията и в нея през 20-те и 30-те
години на ХХ в. членуват почти всички ученици, отдалечени от родните си
места. През 1928 г. по инициатива на директора на училището към кооперацията се създава специален фонд „Постройка собствен дом”. Със събраните средства се предвижда изграждането на триетажна сграда със столова за
хранене, салон за занимания и забави, кухня и спални помещения. За няколко
години фондът достига крупната сума от 650 000 лева и това позволява в средата на 30-те години да започне осъществяване на проекта (Обрейков, Личев
et al. 1937, 56-57).
След края на Първата световна война се засилва динамиката в българското кооперативно движение. Нови импулси се забелязват и сред ученическите кооперации. И ако в довоенния период те се основават предимно в
средните учебни заведения, сега център на тези дружества стават основните
училища.
В условията на следвоенната икономическа криза грижите на родители и учители за образованието и възпитанието на децата се затрудняват от
настъпилите големи промени в стопанските и социалните условия. Това обуславя и засилващия се интерес към ученическите кооперации. Продължава учредяването на кооперативни гостилници при средните училища в София, Бургас,
Враца и други градове. През 1919-1923 в Ломското педагогическо училище
действа кооперативна гостилница на учениците вегетарианци. Ученическо
дружество е образувано и в Учителския институт (тогава учителски курсове
за прогимназиални учители) в Шумен.
Успоредно с ученическите гостилници през този период започват да
възникват и други видове кооперативни сдружения сред учащата се младеж
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– потребителни за доставка на учебници и учебни пособия, кооперативни болнични каси, спестовни каси и др. (Сюлемезов, Луцов et al. 1986, 425).
През 1921 г. в София се предприемат първите опити за организиране
със съвместните усилия на учители и родители на учителско-родителски кооперации. Те се занимават предимно с уреждането на общи доставки на учебници и с откриването на кооперативни книжарници. От тях най-активна дейност развива дружеството в Трета прогимназия „Граф Игнатиев”. То осигурява
на учениците учебни помагала, облекло, закуска и медицинска помощ (Минчев
1937, 6). Набира средствата си главно от дялове на кооператорите, от фондове и от печалби. Сдружението се състои от два вида членове – действителни
(родителите) и спомагателни (учителите). Към края на 1923 г. в него членуват 185 родители с дялов капитал 14 753 лева. Дружеството открива книжарница и ученическа трапезария. Годишният му оборот е за над 200 000 лева.
Положителният баланс от стопанската дейност стимулира ръководството да
разшири диапазона на действие. Предвижда се създаването на работилница
за производство на тетрадки и блокове за рисуване, уреждане на ученическа
библиотека и читалня, организирането на зимни салони за технически занятия,
на туристически излети и летни лагери (Статев 1924, 47-48). Похвални амбиции,
осъществяването на които среща сериозни затруднения.
Успехът на учителско-родителската кооперация в Трета прогимназия намира отзвук и в други столични училища. Подобни дружества се основават при
прогимназиите „Г. С. Раковски” и „Тодор Минков”, в Първа и Втора девически
гимназии. Тяхната дейност е аналогична с тази, на кооперацията в училище
„Граф Игнатиев” (Чукурлиев 1924, 43). Характерното тук е непосредственото
участие на учениците в работата на книжарниците и сравнително ниските цени,
на които се продават учебните пособия.
Под непосредственото влияние на „Солидарност” през 1922 г. в
Свищовската търговска гимназия се създава книжарска кооперация „Подем”.
Тя се ръководи от преподаватели и разполага с добре обзаведена библиотека.
Три години по-късно се основава и болнична кооперативна каса. В началото
на учебната година учениците внасят еднократно сумата от 50 лева. Срещу
нея те получават безплатни лекарства и улеснения при медицинската помощ.
Болничната каса се грижи за спазването на хигиената в гимназията, кооперативните помещения и квартирите на учениците. В перспектива се разглежда възможността да се изпращат заболели ученици в санаториуми и да се заплащат
разноските при опериране на нейни членове (Попхристов 1935, 205 и сл).
През март 1925 г. се учредява учителско-родителската кооперация
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„Зора” в Ловеч. Нейната поява е продиктувана от необходимостта да се отстранят трудностите, които изпитват родители, учители и ученици при доставката на учебници и учебни пособия. Част от чистата печалба на дружеството се
отделя за подпомагане на ученическите трапезарии и за организирането на детски летни лагери. Кооперацията действа в района на цялата Ловешка околия.
В нея могат да членуват учители, родители, общински управления, кооперации
и учителски сдружения (Кооперативно дело 1925, 36).
Развитието на ученическите кооперации засилва интереса на педагогически и кооперативни дейци към тях. Налага се убеждението за потребността
от разширяване на кооперативното образование. Защитава се схващането, че
по този начин учащата се младеж ще се запознае със същността и принципите на кооперацията и ще се подготви за бъдещата кооперативна дейност. Ето
защо се правят предложения да се намалят учебните часове по някои предмети
в основните училища и да се въведе нова учебна дисциплина „Кооперативно
дело”. 3аедно с това се препоръчва кооператизмът да продължи да се изучава
във всички класове на реалните гимназии, педагогическите и земеделските
училища, духовните семинарии. Крайната констатация е, че така училището ще
подготви за кооперативното движение интелигентни и теоретично обучени специалисти (Данчев 1929, 528 и сл.). През 30-те години на ХХ в. за кратко време
тази идея намира практическо изражение.
Това са ученическите кооперации, основани през 20-те години на XX в.,
за които разполагаме с информация. В повечето случаи те възникват спонтанно, но в определени моменти имат подкрепата и на държавните институции.
Правителството на БЗНС възприема позитивно отношение към ученическите
кооперативни дружества и официално ги санкционира. През 1921 г. Висшият
учебен съвет при МНП решава те да се прибавят към списъка на сдруженията,
позволени от правилника за прогимназиите (Минчев 1936, 32). Това дава допълнителен тласък за развитието на ученическите кооперации.
Успешните стопански операции на дружествата при общите доставки и
продажби предизвикват неприязън сред търговското съсловие. Под натиска на
книжарите-търговци Търговският съюз предприема остра кампания срещу ученическите кооперации. По негово искане през 1923 г. просветното ведомство
възлага на софийския училищен инспектор Петър Чукурлиев да ревизира делата на учителско-родителската кооперация „Граф Игнатиев”. Въпреки положителните му отзиви за работата на дружеството, дадени на страниците на кооперативните издания, атаките на Търговския съюз продължават. Под силния
натиск през април 1928 г. МНП издава окръжно, с което забранява дейността на
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ученическите кооперации (Коджабашева 1933, 73).
След кратък застой в началото на 30-те години кооперативните прояви
сред ученическата младеж отново се възраждат. Появява се нова форма – кооперативните читални. Те се създават по инициатива на столичните клонове
на Съюза на популярните банки със съдействието на училищните учителски
съвети.
Първата ученическа кооперативна читалня се открива през януари
1933г. в началното училище „Георги Бенковски”. Подуенската популярна банка отпуска сумата от 1000 лева за закупуване на необходимите книги. Три
месеца след това се основава сходно дружество при училище „Неофит Рилски”
в района на Лозенската популярна банка. През месец май същата година се
образува ученическата кооперативна читалня „П. К. Яворов”, а през януари 1934
г. – „Христо Г. Данов”.
Четирите читални в София се ръководят от ученически настоятелства.
Те се намират под прекия надзор на учителските съвети и на културно-просветния комитет при съответната популярна банка. Настоятелствата събират
от учениците по един лев месечен членски внос и го внасят в спестовни влогове на името на ученическите кооперации. Специално разработен правилник
урежда организацията им и начина на функциониране. Финансово читалните
се осигуряват с помощи от популярните банки и от кооперативните влогове.
Ученическите кооперативни читални развиват активна дейност. През
1933-1934 г. в читалня „Г. Бенковски” членуват 88 ученика, а две години покъсно – 130. Нейните приходи възлизат на 8640 лева. Тя разполага с над 900
книги и с почти всички детски списания, за чието закупуване се изразходват
около 7500 лева. Цялото имущество на дружеството се оценява на повече
от 20 000 лева. Добри, макар и не толкова мащабни резултати, регистрират и
останалите ученически читални (Спасов 1936, 302 и сл.). Като цяло обаче те са
с ограничени функции и изпълняват предимно обществено-просветни задачи.
Сравнително по-организиран характер придобива ученическото
кооперативно движение след 1935 г. МНП разработва и налага типов устав за
ученическите кооперации в основните училища, който да служи като ръководство при основаването им. Той може да се изменя съобразно конкретните условия и обстоятелства. С него се внася известен порядък и единство в ученическото кооперативно дело. До този момент, според събраните от министерството данни, в България съществуват 309 ученически сдружения, повечето
от които са магазинчета за продажба на учебници и учебни помагала (Иванов
1938, 10).
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Институционалната регламентация на ученическите кооперации стимулира бързото увеличаване на техния брой. Опростява се процедурата за откриването им. По искане на ученици, учители и родители, след изслушване на
предварителна беседа върху кооператизма, се свиква учредително събрание.
Учителският съвет приема протоколно решение да се образува училищна кооперация и определя учителя-ръководител. Препис от устава, заедно с протоколното решение, се изпраща за сведение на околийския училищен инспектор.
Повечето ученически кооперации се организират в селските основни училища. Често пъти те се изграждат по класове, при непосредствената помощ
и контрол на класния наставник. Деловият капитал е обикновено 10 лева, а
годишният им оборот е в рамките на 15–20 000 лева. В дружествата членуват
всички ученици. Към тях се учредяват различни фондове – кооперативен и резервен, за бедни ученици, за библиотека и хигиена. Някои ученически кооперации издават и кооперативни вестничета, писани на ръка. Освен със стопански
проблеми, те се ангажират и с други дейности: четене на реферати и беседи,
обработване на училищните ниви и градини и т.н.
В подкрепа на ученическите кооперации се включва и започналото да
излиза през 1934 г. детско списание „Росица”. На страниците му се въвежда
постоянна рубрика „Училищен кооперативен живот”, в която се изнасят сведения за създаването и дейността на отделни кооперативни дружества. Вестник
„Кооператор” публикува поредица от статии на изтъкнати кооперативни теоретици, които настояват за масово организиране на ученически кооперации,
като изтъкват тяхното важно значение за образованието и възпитанието на
учениците.
В края на учебната 1936/1937 г. в страната действат 522 ученически
кооперации с близо 45 000 членове. Кооперативните магазини извършват продажби за 9,4 милиона лева и реализират чиста печалба от 1,4 милиона лева
(Патев 1937). През следващата учебна година броят на ученическите дружества нараства до 700. Оборотът и чистата им печалба се увеличават съответно на 12 милиона лева и 2 милиона лева. Най-многобройни са ученическите
кооперации в Чирпанско, Пловдивско, Варненско и Ямболско. Само в училищата на Чирпанска околия действат 24 сдружения с 1700 членове (Росица,
1938, 14).
Избухването на Втората световна война дава отпечатък и върху
ученическото кооперативно движение. Наличните документални източници не
дават възможност да се проследи по-нататъшното му развитие. Кооперативните
печатни издания престават да отпечатват материали на тази тема. По всичко
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изглежда обаче, че в резултат на тежката икономическа и политическа криза,
която обхваща България след 1941 г., една част от ученическите кооперативни
дружества прекратяват дейността си, а друга показва съвсем слаби проблясъци на съществуване.
През разглеждания исторически период ученическите кооперации
са важна организационна форма за сдружаване на учащата се младеж.
Първоначално те възникват по инициатива на учениците и в тях е застъпен
принципът на самоуправлението. По-късно започват да се изграждат от училищните ръководства със съдействието на родители и кооперативни деятели. Нямат самостоятелен статут, намират се под надзора на МНП и могат да
се възприемат по-скоро като училищни. Те се създават без план и система,
действията им не са подчинени на една обща водеща идея, липсва ръководен
център, който да координира тяхната работа.
Когато оценяваме смисъла, успехите и ефективността на ученическите кооперации, трябва да ги разглеждаме в две посоки. От една страна, те
развиват предимно стопанска дейност и внасят практическа, и материална
стойност в живота на учениците. От друга страна, обхващат, организират и
канализират редица извънкласни училищни прояви и по този начин допринасят
за възпитанието и личностното формиране на учениците. Може би за съвременните млади хора историята на ученическите кооперации в България да
звучи като анахронизъм. Но все пак някои аспекти от тяхното развитие са
адаптивни към нашето съвремие.
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Резюме
В края на ХІХ и началото на ХХ в. в България възникват първите кооперативни дружества.
Скоро кооперативната идея намира свои привърженици и сред учащата се младеж. През следващите десетилетия спонтанно се образуват множество ученически кооперации с разнородна
дейност. Те получават институционална регламентация и се превръщат във важна организационна форма за сдружаване на младото поколение в страната. Статията е посветена на тази
малко позната страница от историята на родното образование.
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СОФИЙСКИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
НА АРХ. ПЕНЧО КОЙЧЕВ
Валентина Върбанова
Творчеството на арх. Пенчо Койчев е много богато на архитектурни шедьоври, останали трайно в историята на българската архитектура от първата
половина на ХХ в. Обикновено предмет на проучвания от страна на изследователите са неговите обществени сгради. За тях е писано много. Може би
изкуствоведите са в дълг към архитекта по отношение на архитектурно-художествения синтез в неговите произведения. Те присъстват във всяка негова
творба, а повечето от тях са дело на самия автор на проекта. Жилищното строителство на арх. Пенчо Койчев е по-слабо проучено. То остава някак си в сянката на мощното му архитектурно присъствие в монументалните обществени
сгради. Проследявайки неговия творчески път по години, прави впечатление,
че проектирането и строителството на жилищни му сгради, съвпада с кратките
творчески периоди, когато той работи като архитект на свободна практика. Винаги заемал важни ръководни постове по министерства, може би това са били
периоди на негови творчески отпуски и пълноценно отдаване на удоволствието да проектираш. Едно може да се твърди, че независимо от значимостта и
параметрите на обекта, той еднакво отговорно е подхождал към поставената
задача. Неговите жилищни сгради са разпознаваеми по отношение на авторство и носят белезите на творческото му кредо, от цялото – до детайла.
В настоящото изложение са подбрани четири творби от жилищното
строителство на арх. Пенчо Койчев, построени през различни години, като
развитието на типа е проследен хронологично. Те са различни и малко проучени. Част от тях са претърпели промени в строителната си история, като са
загубили частично първообраза си, а оттам донякъде и творческия замисъл
на автора. Особено актуално е това твърдение по отношение на интериорите,
в повечето случаи проектирани от автора. Две неща обединяват подбраните
примери. Първият общ признак е, че те, независимо от промените във времето, все още носят белезите на новаторство в почерка на автора, изразено в
прилагането на национално-романтичните елементи в българската архитектура. Втората причина за подбора, която се явява следствие от първия общ
признак, е, че представените жилищни сгради на арх. Койчев са оценени по
достойнство и са обявени за недвижими културни ценности – архитектурностроителни, а някои от тях и исторически.
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Жилищната сграда на ул.
„Шипка” № 50 е известна като
къщата на Чекаларов, или б.
къща на Иван Спасов. Тя заема
неголям парцел в кв. „Докторски
паметник” и по време на нейното изграждане това са имоти,
раздадени от Висшето училище (Софийски университет) за
построяване на еднофамилни
жилищни сгради за нуждите на
преподавателите. Известно е завещанието на братята Евлоги и
Христо Георгиеви и дарените от
тях земи на университета, които
са достигали в източна посока до
Перловската река. Сега жилищОбр. 1. Жилищна сграда на Чекаларов, ул. ната сграда е в нова среда, но
„Шипка” № 50. Северна фасада
минувачът по ул. „Шипка” винаги се заглежда в нея, запленен
от компактния, разчленен обем. Сградата е строена около 1907 г. и може да
се твърди, че между софийските жилищни сгради на арх. Пенчо Койчев, тя
най-силно носи белезите на национално-романтичното направление в архитектурните стилове от началото на ХХ в. Строителното петно в парцела е застроено със силно раздвижен и добре пропорциониран архитектурен обем, който
макар, че има скромни пространствени параметри, прилича на малък замък.
За съжаление през 1971/1972 г. прозорците в таванския етаж са разширени и
това създава известна дисхармония по отношение на оригиналните, засводени
прозоречни отвори, които са силно издължени и подчертани с обрамчване от
мазилка. Частичната штукатурна украса над ъгловите прозорци, обшивката
под стрехата и дървеното членение на етажа над еркера подсилват романтичното настроение във възприемането на малкия жилищен шедовър. Еркерът
на северната фасада по ул. „Шипка” е голямата находка на обемно-пространственото решение и нещо като „намигване” от страна на автора. Той не излиза
силно напред, но създава необходимата пластика и най-вече балансира равновесието в асиметричната фасадна композиция. Нямаме необходимите данни
за планово-пространствената схема, но се знае, че тя е била вестибюлна. За
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голямо съжаление оригиналните стенописи в някои от стаите още през 1978 г.
са заличени чрез баданосване. Те са били с геометрични орнаменти, възможно
е да са били проектирани и от самия автор1.
Кахлените печки в помещенията също към посочената година вече са
били съборени. Къщата дълги години се е ползвала за настаняване под наем
от „Софжилфонд”. Това безспорно е оказала негативно влияние върху нейното
стопанисване и поддържане.
По времето, когато арх. Петко Койчев строи своята собствена къща на
бул. „Дондуков” № 66 (сега № 46) през 1909 г., той е началник на бюро за
зданията при Дирекцията на постройките на железниците и пристанищата към
Министерството на обществените сгради. Този пост той заема между 1906/1914
г. Следва известно прекъсване поради излизане на свободна практика, но арх.
Койчев отново се връща на министерсткия пост и служи там до 1919 г. Жилищната сграда на бул. „Дондуков” е построена при сключено застрояване и днес
се намира в променена градоустройствена ситуация след последната война.
Тя е семейна къща и все още се обитава от неговите наследници. Застрояването заема издължено строително петно при една симетрична планове схема,
първоначално в два етажа. През 30-те години на ХХ в. е надстроен последният етаж, което нарушава общото пространствено въздействие и изявата на
триъгълния фронтон над главния корниз. Не биха могли да се посочат други
съществени намеси в планово и пространствено отношение, освен едноетажните пристрояванията в дълбочината на парцела, които не са съществени.
Разпределенията по етажи са функционални, с търговска част (дюкан) и ателие на архитекта на партера, а в етажите е жилищната част. Красива, вита,
каменна стълба свързва двата етажа. Жилищната част е с вестибюлна планова
схема и връзка чрез външна стълба с двора. Пристрояването на стълбата е
по-късно и съвпада с надстрояването на сградата. Таблени, двукрили врати
свързват веестибюла със стаите. Вероятно някои от тях са били остъклени. В
обемно-пространственото изграждане на северната фасада към бул. „Дондуков” съзнателно е търсено пластично решение с еркерното издаване от етажа. Между еркерите е формирана лоджия, обслужваща двете стаи. Влиянието
на национал-романтизма в архитектурата на жилищната сграда се проявява
при изразните средства, използвани при изграждането на лоджията. Парапетът й е от рязани дъски, поддържан от две елегантни колонки със стилизирани възглавници. Четат се елементи от Българското възраждане, творчески
пресъздадени от автора в жилищната архитектура от началото на ХХ в. Като
Жилищна сграда, б. на Ив. Спасов, под № 807 в списъка за ЦГЧ, кв. 556, архитектурен ПК,
обявен в ДВ бр. 40/1978 г., категория „местно значение”, паспорт от 1988 г., НИПК
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цяло сградата притежава висока
степен на запазена автентичност.
Тя е наситена с много история и
присъствието в нея на исторически
личности и събития. Поради тази
причина, освен че е архитектурен
паметник, тя има значимостта и на
исторически. Много скоро на фасадата ѝ към бул. „Дондуков” ще
бъде поставена мемориална плоча,
която ще разказва за нейния автор
и неговите наследници, защото и
между тях има заслужили хора2.
В близост до собствената си
къща (в същия кв. 509) арх. Койчев проектира и строи през 1914 г.
нещо ново и много интересно. Това
Обр. 2. Ситуация на застрояването по
е тройната жилищна сграда на инул. „11 август”
женерите Прахов, Коевски и Бръш3
лянов . Новото е, че на този проект може да се погледне като на прототип
на секционното жилищно строителство. По това време в София все още няма
жилищни кооперации. В историята на архитектурата е прието да се счита, че
арх. Лазар Парашкеванов е бащата на кооперативното жилищно строителство
у нас. Това е така, той има прекрасни кооперации в София, но построени малко по-късно, към началото на 20-те години на ХХ в. В случая с трите жилищни
сгради на ул. „11 август” на №№ 5, 7, 9 е налице първият успешен опит да се
обединят три секции със самостоятелно развити жилища по етажи. На ниво
терен отделните обеми са разположени при свободно застрояване, като всяка
една от тях чрез дълъг проход към улицата се свързва с двора. На ниво етаж,
обаче сградата е решена като цялостен обем. За съжаление надстрояването
над втория етаж през 1958 г. не е съобразено с общото й пространствено
въздействие. Търсено е решение за обединяване между етажите чрез еркерите от надстройката с общ балкон, но резултатът никак не е убедителен и е
много далеч от прецизния детайл по фасади, създаден от арх. Койчев. Така,
Жилищна сграда на арх. П. Койчев, под № 711-а в списъка за ЦГЧ, кв. 509, архитектурен и
исторически ПК, декл. с п. № 2657/ 1988 г., категория „местно значение”, паспорт от 1988 г.,
НИПК.
3
Жилищна сграда, б. на инж. Прахов, под № 711 в списъка за ЦГЧ, кв. 509, архитектурен ПК,
декл. с п. № 2657/ 1988 г., категория „местно значение”, паспорт от 1988 г., НИПК.
2
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както е била замислена от автора, или поне до промените по нея през 1958 г.,
секцонната жилищна сграда е била решена по отношение на образа отново с
изразните средства на националния романтизъм. Сега това най-отчетливо си
личи при аркадата от балкона на първи етаж, решена с елегантни дървени колонки и арки, покрити отгоре с мазилка. Декоративната аркатура по фасадата
е цементова, а не от издадени тухли. Именно поради това е толкова ажурна
и лека. Външната едро пръскана и грапава оригинална мазилка също играе
важна роля за общото пространствено възприемане. Ажурни чугунени решетки служат за парапети по балкони и лоджии. И тук във фасадата присъстват
любимите на арх. Койчев удължени прозорци, особено подчертани в еркери-

Обр. 3. Разпределение партер. Състояние 1988 г.

те. Те също са добре детайлизирани, с дребен растер на членение в горната
си част. Сега малко от тях са запазени. По етажи жилищата са били решени
като самостоятелни (по едно жилище на етажна площадка), просторни, при
вестибюлна планова схема и добро функционално зониране. За своето време
те са модерни и предлагат висок комфорт за обитаване на хора от средната
класа и средите на интелигенцията, каквито са били собствниците-инженери.
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Впоследствие (вероятно след 1945 г.) някои от тези жилища са разделени на
две, за да бъдат настанени в сградата под наем повече обитатели. И в трите
секции главната стълба е каменна, двураменна, покрита с красива мозайка и
снабдена с ажурен метален парапет.
Партерният етаж във всяка секция по първоначалната планова схема
има връзка с втора, вита стълба, със самостоятелен изход към тогава озеленения двор. Жилищната сграда в интериора е била много богата на архитектурно-художествен синтез, проектиран най-вероятно от самия автор. За
съжаление някои от тези елементи вече не съществуват. Във всяко жилище
е имало високи кахлени печки, които сега са запазени единично. Интерес за
бъдещо проучване представляват и декоративните метални решетки по парапети на стълбища и балкони, които са решени в духа на общия архитектурен
стил. Запазена е подовата мозайки при входовете на всяка секция. На места
съществуващата оригинална дървена дограма по прозорци може да послужи
като образец за подмяна при една бъдеща реставрация. Подобен паметник
на културата като пример на важен етап в жилищното строителство у нас си
заслужава да бъде подробно проучен и реставриран по първоначалния проект
на арх. Койчев както по фасадите, така и в интериора. Разбира се, с оглед на
собствеността сега, подобна идея граничи с утопията, но не пречи да мечтаем.
Едва ли настоящите обитатели ценят малкото, което е останало от новаторското за времето си решение
на автора. Сградата има и историческа стойност. Малко се знае за първите собственици-инженери, но има
сведения, че в жилището на първия
етаж от средната секция е живял писателят Асен Каменов. По данни от
неговата съпруга за известно време
в неговото жилище е живял и Никола Вапцаров. Явно са били приятели
по писателска линия. Това вече си
заслужава да бъде проучено от историците, още повече че е било по
времето, когато жилищната сграда е
съществувала във вида, в който нейОбр. 4. Ситуация на застрояването по ул.
ният автор я е създал.
„Добруджа”
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Последният от подбраните примери за софийските жилищни сгради на
арх. Койчев се намира на късата, но застроена с представителни сгради ул.
„Добруджа”. Тя е известна като жилищната сграда на Панайотов и е построена през 1925 г.4 Застрояването представлява поредица отново от три обема,
свързани помежду си с отстъпи и разположени по дължината на тесен и дълъг парцел. По време на бомбандировките от Втората световна война, третата къща в дълбочината на двора е изгоряла изцяло. Средният обем също е
пострадал, но впоследствие е възстановен по съществуващия конструктивен
скелет. За съжаление, днес не можем напълно да се възхищаваме от цялостта
на това творение, поради неговата незавършеност. Вероятно по времето, когато арх. Койчев проектира жилищната сграда, е свободен архитект на частна
практика (1922-1924). Една година след това той е назначен за началник на
архитектурното отделение при Министерството на благоустройството, където
остава на работа до 1928 г.
За сградата на ул. „Добруджа” № 9 можем със сигурност да кажем, че
това е четириетажна, жилищна кооперация, състояща се от три секции. Тук
неизменно отново е налице желанието на автора за създаване на изразителни
и разчленени обеми, и той съзнателно използва приложения преди десетина
години принцип на застрояване по улица
„11 август” №№ 5, 7, 9. Кооперацията е
налице, но тя представлява свързани помежду си, вече и на ниво терен, три ясно
изразени архитектурни обема.
Обединяващ елемент е пълноценният мансарден етаж, който за щастие не
е претърпял промени във времето в една
от секциите. В обемно-пространствено
отношение автентичността на сградата
е сравнително добре запазена, като изключим отсъствието на третата секция по
споменатите причини. Тук желанието на
арх. Койчев за пластичност и членение по
фасади е решено с други изразни средства. Липсват еркери, балкони и лоджии,
Обр. 5. Ситуация на застрояването по но изразителността на образа идва от
ул. „Добруджа”
подчертаване ъглите на застрояване и изЖилищна сграда, под № 578 в списъка за ЦГЧ, кв. 456, архитектурен ПК, обявен в ДВ бр.
40/1978г., категория „местно значение”, паспорт от 1988 г., НИПК
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датините по фасади, които пък логично следват жилищната функция по етажи.
При прозоречните отвори отново са налице така любимите му тесни и издължени прозорци с квадратен растер в горната си част. Съзнателното им разминаване по височина на фасадите създава необходимата динамика на архитектурната композиция. Високият цокъл и рустиката са проведени по стените на
партерния етаж по цялото протежение на двете секции. За съжаление втората
от тях в дълбочината на двора при възстановяването не е запазила наклона
на мансардния етаж и действа много тромаво. За наличието на оригинал по
отношение на обемно-пространственото решение можем да говорим само за
източната част на кооперацията, с лице към ул. „Добруджа”.
Не разполагаме с данни за плановата схема на жилищата по етажи и
затова не можем да я коментираме. Най-вероятно е била вестибюлна и с добро
функционално зониране. Едва ли много от тези жилища са запазили първоначалната си схема, защото се знае, че голяма част от тях дълги години са се
ползвали от „Софжилфонд”, което означава преграждане, делба и т.н. В интериора на общите части на сградата (входове, стълбищни и етажни площадки) са налице запазени подове с оригинална многоцветна керамика, ажурни
метални парапети, таблени дървени врати и др. Днес цветното решение на
„фасадната реставрация” е изключително неподходящо. Партерът е накъсан
цветово, каменната облицовка по цокъла не се чете, фасадата е окабелена и
окичена с ненужни подвижни елементи. Недвижимата културна ценност заслужава много повече, най-малкото да попадне в подходящите ръце при реставрацията, което по всичко личи досега не се е случило.
Определено първият собственик на кооперацията Панайотов е бил
представител на едрата буржоазия и най-вероятно жилищната сграда е реституирана след промените през 1989 г. Такава би трябвало да е съдбата и на
останалите три сгради, с изключение на собствената къща на арх. Койчев.
Дотук нищо не се каза за конструктивната система на жилищните сгради. Тя е еднаква и при четирите обекта. Монолитната стоманобетонна конструкция до 20-те години на ХХ в. все още не се прилага масово в жилищното
строителство у нас. В случая конструкцията е масивна, с дебели носещи тухлени стени, като подовата част е гредоред, подсилен с метални релси. Има пруски сводове, има каменни стълбища – всичко, което съответства за конкретния
период в жилищното строителство. Другото е по-важно – тези сгради, някои
от тях на повече от 100 години, са много здрави и устойчиви на земетръс. Не
износването на конструкции и строителни материали са причините за техническото им състояние, а човешката намеса. Може да се каже дори понякога и
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човешкото бездействие.
Направихме опит да предствим четири творби на арх. Пенчо Койчев,
създадени в период от двайсетина години и принадлежащи към една типологична група. Те са скромни на фона на монументалните му произведения и не
са толкова известни. Това едва ли е от значение, защото те успешно допълват
богатата му творческа биография и подчертано носят белезите на авторския
му почерк. Хубаво би било, ако можем да направим нещо за тях и да върнем
първоначалното им звучене. В някои от разглежданите примери промените са
обратими. В случая се иска не само желание и средства от страна на собствениците, а и широко обществено участие на експерти, администратори и политици. Тогава бихме били спокойни, че ги предаваме по достойнство на тези
след нас – бъдещите поколения.
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Архитектурното творчество на арх. Пенчо Койчев е добре проучено по отношение на неговите
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Sofia’S BUILDINGS OF
ARCHitect PENCHO KOYCHEV
Valentina Varbanova
Resume
The architectural creativity of architect Pencho Koychev is well explored in terms of his monumental
works – Courthouse, health and educational buildings. Researchers devote less attention to its housing.
The following report includes four residential buildings in Sofia, designed by architect P. Koychev
between 1907 and 1926, probably when he when he freelanced. Their cultural and historical value
was appreciated long time ago and they have the status of monuments of culture (cultural values).
The research includes an assessment of their condition today regarding the authenticity of planning
and spatial solution (including Upgrades), changes in the interior, architectural and artistic synthesis
and technical condition. All of the presented buildings need a modern restoration interventions in
order to represent the dignified work of architect P. Koychev to the future generations.
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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 „социалистическия” (както ще го наричаме в изследването) период от
историята на Третата българска държава довежда до натрупване
на колосално културно наследство на символното поле на „колективната памет” във вид на названия и паметници. За съжаление повече от две десетилетия след началото на демократичните промени
то още не е систематично описано и представено. Чудесна възможност 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. Както 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 чествани 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. Заедно 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-масовият 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 Столича община (Виж таблица 11 в Приложение и таблица 1 в текста).
За сравнение през периода 1920-1940 г. са издигнати около 23 бю61

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 текста (в статистиката не са включени гробове от гробищни паркове,
бюстове с образи на обобщени персонажи, бюстове, разположени
в интериор, неоформени като паметници, нетипични бюст-паметници).
За първи път в България бюст-паметници се поставят в Морската 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 автор 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) представя 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 засвидетелствуването от страна на държавата, че тя високо цени труда на
ония деятели от по-раншните поколения, които деятели са допринесли 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 превърне държавата в меценат на българските творци от всички видо62

ве изкуства. Показателна в това отношение е програмата на грандиозното 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. Спиридонов, 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 увековечи 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 националноосвободителното 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 национален, 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 регулира от Министерството на народната просвета. То трябва да внася
в Народното събрание предложенията за историческите личности,
които подлежат на увековечаване посредством изработване от камък (мрамор, гранит) или бронз на бюстове и статуи (Бошев 2004.
18).
В духа на тези закони и идеи до 1940 г., в Борисовата градина са издигнати 18 бюстове-паметници. Те са предимно дело на
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 Бозвели, Неофит Рилски, братя Миладинови, Любен Каравелов, Христо Ботев, П. Р. Славейков...
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Министерството на народната просвета или на различни инициативни комитети. Заложената тенденция се запазва през социалистическия 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”
наличност
не

профил на личноста

постамент

бюст

да

друг

военен

музикант/художник

просветител/писател

нац. революционер

година на поставяне

Личност

№

х

2004

Междувоенен период - „Княз-Борисовата градина”
1

Васил Петлешков
(1845-1876)

2

Маестро Георги Атанасов (1882-1931)

3
4

Георги Бенковски
(1843-1876)
Георги С. Раковски
(1821-1867)

1936

х

1929
/1996/

х

1937

6

Иван Вазов
(1850-1921)

1917-20

8

х

1928-9

5

Константин Величков
(1855-1907)
Любен Каравелов
(1834(7)-1879)

х

1940

Добри Желязков – фабрикаджията
(1800-1865)

7

х

х
х

х (в)
х

х

1940

1994

х (в)
х
х (в)

1931
/1996/

х

64

х

х (в)

1994

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26

27
28
29

Марин Дринов
1936
х
х
(1838-1906)
Нешо Бончев
1939
х
х
(1839-1878)
Пейо Яворов
1935
х х
х
(1978-1914)
Пенчо Славейков
1931
х
х
(1866-1912)
Петко Р. Славейков
1927
х
(1827-1895)
д-р Петър Берон
1926
х
(1799-1871)
ген. Стефан Тошев
1940
х
(1859-1924)
Хаджи Димитър (18401940
х
1868)
Христо Ботев
1926
х х
(1848-1876)
Христо Максимов
1940
х
х
(1867-1907)
Социалистически период – „Парк на Свободата”
Братска могила – монумент - общ гроб на
17 „антифашисти”

1956

Алеко Константинов
(1863-1897)

1988(tpq)

х

1970

х

1980

х

Вела Благоева
(1858-1921)
Владимир Башев
(1935-1967)
Георги Димитров (1882
– 1949)
Гоце Делчев
(1872-1903)
Георги Караславов
(1904-1980)
Даме Груев
(1871-1906)
Димитър Димов (19091966)
Димитър Талев
(1898-1966)
Димчо Дебелянов
(1887-1916)
Емилиян Станев
(1907-1979)
Захарий Стоянов
(1850-1889)
Иван Фунев
(1900-1983)

(в)
(в)
(в)
(в)
х
х
х
х
х
х

х

х
х

1984

х
х

1983

х

х

х

1988(tpq)

х

х

1967

х

х

1964

х

х

1984

х

х

х

х

1988(tpq)
1985

х

х

65

х

1993

х

х

х

1958
1983

1994

х

30
31

32
33
34

35

36
37
38
39

40
41
42

Людмил Стоянов
(1886-1973)
Панчо Владигеров
(1899-1978)
Райко Даскалов (18861923) – гроб
ген. Радко Димитриев
(1859-1918)
Филип Кутев
(1903-1982)
Цанко Церковски
(1869-1926)
Най-нов
Цар Борис III
(1894-1943)
Васил Левски
(1837-1873)
кап. Петко войвода
(1844-1900)
Иван (Ванче) Михайлов
(1896-1990)
Елин Пелин
(1877-1949)
Йордан Йовков
(1880-1937)
Николай Хайтов (19192002)
Паисий Хилендарски
(1722 - кр. на ХVIIIв.)
Стефан Караджа
(1840-1868)
Тодор Александров
(1881-1924)
Тодор Каблешков
(1851-1876)

1988(tpq)

х

1987/8

х
х

1967

х

1983

1998

х

2010

х

х

1947(55)

х

х

х

период – „Борисова градина”
1996

х

х

1992

х

х

1995

х

х

1996

х

х

1992(tpq)

х

х

2005

х

х

2005
(tpq)

х

х

2008

х

х

1992(tpq)

х

х

1993(tpq)

х

х

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 последната 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 реплики. 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 паметни знаци на националнозначими личности, а през социалистиче66

ския период на бележити българи, които не свързваме с борческото 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 изключим „тънкия” момент с военните паметници (виж по-долу). През
това време „Паркът на Свободата” вече е получил своето иделогическо 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 пространство 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 мемориално разширяване на състава на националнозначими личности и
със съвременни дейци на културата. Разбира се, това са хора, приети от властта, отговарящи на тогавашните критерии за образцов
гражданин, лоялен към обществения строй и към политическата
система. Задължително те са водещи фигури на новия интелектуален елит, поставени на ключови места в централизираното управление на културата (ако изключим оцелелия от лагерите Димитър
Талев). Издигнати са и бюстове-паметниците на дейците на националното 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 Константинов, чиято широка популярност през социалистическия период
вероятно има общо с припознаването им като „пинонери“ на реализма.
Единствено мемориалното присъствие на Вела Благоева има
известен идеологически привкус, но в мемориалния контекст на
парка нейната фигура е разпознаваема с приноса към българската култура в качеството ѝ на журналист, педагог, автор на учебник (всъщност съпругата и верен помощник на Дядото е странична
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 – писател, 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 Българското възраждане функционира със стесняване на обхвата на
отбелязваните личности. Преди всичко се набляга на „отците” на
съвременната българска книжовност Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. Налице е свръхупотребата на образите на Георги С. Раковски и Христо Ботев в тяхната революционна трактовка,
„присвоени” като пророци, предтечи на бъдещето, станало настояще. 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 фигурите на Захарий Стоянов, Димитър Талев, Димитър Димов, Георги 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-лейтенант (в българската и съветската армия) Радко Димитриев е сполучливо 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 страничните 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 роза68

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 Константинов, Димитър Димов, Елин Пелин, Захарий Стоянов, Йордан
Йовков, Людмил Стоянов и на нереализираните на Антон Страшимиров 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 разполагането 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 свастики) в някога любимия на децата декоративен кът – „езерото с
патиците”, към който, странно защо, е обърнат и бюстът на Л. Стоянов. Всички най-нови паметници като например този на Н. Хайтов
трябва непременно да бъдат разполагани в центъра, около „площадното” 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 самотно да се извисява бюст-паметникът на поета Владимир Башев.
Съвременният мемориален облик на парка „Борисова градина” 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 местоположението им с алейното планиране на парка и през трите исторически периода.3 От друга страна, когато разглеждаме социалистическия 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 междувоенния 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.

69

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 бележитите 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. Церковски заедно с тежкия гранитен постамент мистериозно изчезна от
парка).
***
През социалистическия период много от главните обекти на
града като булеварди, улици, училища, предприятия, паркове, градини и други получават имена на герои от борческото минало на
Партията, понякога на руски и съветски държавници, и хора на науката. 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. Многобройните 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 – микрорайони, 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 социализъм 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
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

ПРОФИЛ НА ЛИЧНОСТТА

ЛИЧНОСТ

ПЕТИМАТА
ОТ РМС

Адалберт Антонов – Малчика (19091942)
Александър Димитров – Сашо (19091944)
Гео Милев (1895-1925)
Георги Димитров (1882-1949)
Йорданка Николова (1911-1944)
Лиляна Димитрова (1918-1944)
Никола Вапцаров (1909-1942)
Николай Петрини (1889-1925)
Свилен Спасов (1914-1944)
Сергей Румянцев (1896-1925)
Христо Смирненски (1898-1923)
Христо Ясенов (1889-1925)
Паметник на Владайското въстание (1923)

ПОЕТ

ДРУГ

х
х
х
х
х
х

„Вожд и учител”
х
х
х
х

БЗНС
БЗНС

Съставът на честваните герои е добре премислен. „Вождът и
учителят” Георги Димитров е представен сред образите на ранозагинали революционери от двете жертвени вълни, съответно от първата 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, Никола 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 социалистически 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 система, има незавидно настояще. Бюстовете липсват. Все пак повечето 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 мемориална концепция за Западен парк, която би могла да се обвърже
със завареното архитектурно, а защо не и идейно наследство - например 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 концепцията се чете представата за световната борба за свобода, интернационалният 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 България също има дял (виж таблица 3).
БЮСТОВЕ-ПАМЕТНИЦИ и др. В ЮЖЕН ПАРК
№

ЛИЧНОСТ

1.

Карл Маркс (1818-1883)

2.

Симон Боливар (1783-1830)

3.

Хосе Артигас (1764-1850)

4.

Хосе Марти (1853-1895)

5.

Хосе де сан Мартин (1778-1850)

ПРОФИЛ
„вожд на пролетариата”
национален герой на
Венецуела
национален герой на Уругвай

Джордж Байрон (1788-1824) ПРОЕКТ
Паметник - Гълъбите (1988)

национален герой на Куба
национален герой на
Аржентина
национален герой на Гърция

Днес постаментите на паметниците все още стоят със запазени вдълбани надписи. Ухажването на Латинска Америка е отстъпило място на отбелязването на българското международно военно
сътрудничество, ориентирано на Запад. Свободностоящият паметен знак в чест на Манфред Вьорнер (1934-1994) - генерален секретар 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 (18231868) – 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 насо5

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 латиноамериканските национални герои с бюстове-паметници през социалистическия
период може да бъде оправдано. Същите герои са мемориално отбелязани 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 близост до Кубинското посолство и парк-хотел „Москва”. Бюст-паметник на Симон Боливар се издига в градината на площад „Възраждане”, 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 Мартин 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 социалистическата 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 разположената компактна жилищна зона, изградена през социалистическия
период – ж.к. „Владимир Заимов”, населен от висшия ешалон на
властта.6 Тържественост и изящество излъчват симетричната алейна мрежа и парковата скулптура. Строги и величествени са профилите 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
№
1.1
1.2
2.1
2.2

ЛИЧНОСТ
ген. Владимир Заимов (1888-1942)
Никола Ботушев (1897-1941)
Съби Денев (1900-1941)
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, освободено от мемориални функции. Единственият бюст-паметник е този
Паркът може да се разглежда като предблокова градинка в дворцов стил на този „жилищен
комплекс”.
6
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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 предварителния 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 световна война, заемат особено място в столичната мемориална система, посветена на загинали леви революционери. Градината „Петър 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 своята 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 „сталински барок” (ако изключим ж.к. „Сердика”), населени не с местни
жители, а с партийци „средна ръка”, дошли в столицата. С издигането 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”)
№
1.
2.

ЛИЧНОСТ
Атанас Стратиев (1894-1925)
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 работници 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 функционер, който работи сред младежите на „Юч-бунар” и ”Банишора”,
е Атанас Стратиев. На него е посветен другият бюст-паметник. Градината 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 „загиналите 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 съответния 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 надписи „Тук...” да се слагат върху новите сгради или в междублоковото пространство поради „несъответствие на историческата истина”,
макар че дотогова, а и по същото време, тази практика съществува.
Сборни паметници на загинали „антифашисти” е имало задължително 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 – заключителна фаза”, без да броим „специализираните” на танкисти, парашутисти и жени-доброволки. Надписът, който стои на тези паметници – „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 фашизма и в Отечествената война”. Този надпис, слагащ под общ знаменател 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 сражавалите се. Както е известно, много участници в съпротивителното 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 военните паметници. За настоящето изследване е важно да се подчертае
идеологическото обсебване на военните паметници през социалистическия период чрез натоварването им с „антифашистки” и „съветски” 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
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 комунистически 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” внушение (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 социалистическия 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 световна война, която има ключово значение за идентичността на СССР,
на Източния блок и за мотивиране на българо-руската бойна дружба. В „Северен парк” дори се е предвиждало изграждане на паметник 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 контрапункт на тези от междувоенния период във формата на пирамидален 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 града неголям парк „Кирил и Методий” принадлежат на двама изтъкнати членове на военната организация на партията, свързани с историята 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 Димитров. 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 Борисовата градина, се извисява огромният паметен знак (става въпрос за
две морени) в чест на Васил Демиревски (Жельо). Той е партизански 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 гледна точка е важна принадлежността му едновеременно към съпротивителното движение и към заключителната фаза на Втората световна война. Странен е изборът на мястото предвид това, че Демиревски 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.

№
1.
2.

БЮСТОВЕ ПАМЕТНИЦИ и др. В ПАРК „КИРИЛ И МЕТОДИЙ” („Св.
Троица”), район „Илинден”
ЛИЧНОСТ
Коста Янков (1888-1925)
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 стоели паметни плочи с имената на 32-ма български войници и на 74-ма
„антифашисти”. През 1993 г. тези плочи прибързано са демонтирани 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 – заключителна 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 па78

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 посланик в Прага в правителството на Ал. Стамболийски, убит скоро след
Деветоюнския преврат. Другите са на трима преселници от Македония, които принадлежат колкото на комунистическото, толкова
и на македонското революционно движение и развиват нелегална
дейност в „Юч-бунар”. Паркът е наименован на ветерана от Илинденско-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 продължава 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 „Отечествената война”.

№
1.
2.
3.
4.

БЮСТОВЕ ПАМЕТНИЦИ и др. В ПАРК „АЛЕКСАНДЪР БОРИМЕЧКОВ”
(„Св. Апостол Петър и Павел”), район „Възраждане”
ЛИЧНОСТ
Александър Михайлов Боримечков (1883-1925)
Методи Шаторов – Шарло (1898-1944)
Спас Дупаринов (1892-1923)
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 внушителната 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 биографична 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, Строгов) – 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 български войници във Втората световна война (плочите със загиналите 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 служебния си дълг в мирно време”)
Паметник на опълченците от 58 пеши одрински полк (Паметникът на Одринската епопея)

Очевидното обяснение за малкото паметници в парка, поставени 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 аналогични по големина и разположение градинки – „Мадара” („Буката”) и
„Ереван“, в които предвиденото изграждане на големи църкви е
останало неосъществено, през социалистическия период са поставени бюстове-паметници на героични дейци на партията. В градина
„Мадара”, известна с автентичния първи фонтан на „Градската градина”, са се намирали паметниците на Аврам Стоянов, синдикален
лидер, завърнал се нелегално от СССР за провеждане на терористична 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 Бибиян 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”)
№
1.
2.

Аврам Стоянов (1892-1942)
Начо Иванов (1904-1944)

ЛИЧНОСТ

В градината, носеща днес името „Ереван“ (на ул. „Владайска”
- преди „Димо Хаджидимов”) се е намирал бюст-паметникът на известния деец на ВМОРО, впоследствие лидер на БКП – Димо Хаджидимов. 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 Кошут”, 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, композиционното решение на паметниците и така нататък. Впечатление 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 политиката. Мястото около катедралния храм „Св. Александър Невски” 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 бюстове-паметници в града само на този на Коста Шулев (1898-1925),
разположен в парк „Лагера”, е окачена снимка, която е знак за съхранена памет и почит към личността му. Биографичната справка
прави разбираемо явлението. К. Шулев има качествата на геройреволюционер с младежко обаяние, загинал мъченически заради
каузата си. Заедно с Бижо Бакалов (1897-1925) той действа в „екзекутивната група” на Военния отдел под ръководството на К. Янков. Двамата изпълняват „само смели и ударни задачи” и накрая се
самоубиват (Панов 1970. 82).
В наши дни в рамките на града запазените бюстове-паметници от социалистическия период, чието изграждане е мотивирано с
партийната идеология, са четири: на Георги Кирков – социалистинтелектуалец 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 възстановяват земеделските структури, съответно в страната и в чужбина. 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 бюстпаметникът на Даскалов (водача на Войнишкото въстание) е поставен 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 кабинета и депутат в седем парламента, деец на Демократическата партия, широкоизвестен в своето време колкото с ораторското си майсторство, толкова и със съмнителната си репутация (Тахов 2015.
211). Първото покушение срещу него на 11.V.1897 г. се оказва не82

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 Димитър Петков (1858-1907) на бул. „Цар Освободител” е издигнат
през 1907 г. изцяло с държавни средства (Ганев 1939. 65). Интересен 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 изпълнение на политическия си дълг е санкционирана по инициатива
отново на земеделския министър С. Омарчевски със „Закон за подпомагане на семействата на убити или насилствено починали министри 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 културни 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.), заплатили с живота си за своите убеждения в жестокото време на изострени обществени борби след края на Първата световна война. След
Деветоюнския преврат земеделците дават политически най-високопоставените 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 запазени много от паметниците на земеделските лидери от 20-те години 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 „случайност” 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 Груйчев – зам. кмет на град София, относно мерки за сваляне на паметни 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 партия в срок от една седмица.
2. Упълномощава кмета на София да предприеме необходимите действия за демонтиране на Паметника на Съветската армия
в Столицата”
Към докладната записка постоянната комисия по култура и
вероизповедания излиза със становище, отстраняването на паметниците да стане „след предоставяне на експертно заключение от
страна на работна група към постоянната комисия за добросъвестно 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 специална демонтажна група към управлението и охранявана складова 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 обекти. 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 бюстове от Западен парк (сред които има известни поети и членове на
БЗНС), както и плочите на паметника „на загиналите в борбата срещу 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 складовете 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
Сега съществува ли
постамент

да

5.

Антон
Иванов
(1884-1942)

Кога е поста-вен

4.

Александър
Димитров –
Сашо
(1909-1944)

училище/завод

3.

Александър
Михайлов
Боримечков
(1883-1925)

парк/градинка

2.

Адалберт
Антонов –
Малчика
(1909-1942)

улица/селище

градина „Мадара”
(сега „Буката”),
бул. „Прага”, район „Красно село”

заловен/убит

1.

Аврам
Стоянов
(1892-1942)

№

живял/работил/роден

Адрес

Спазен ли е патронен
принцип (какъв) на:

Спазен ли е биографичен
принцип (какъв). Тук или в
съседство е:

Герой

х

парк
„Христо
С м и р н е н с к и ”,
(сега „Западен”),
район „Илинден”
парк
„Александър Боримечков”,
(сега „Св. апостол
Петър и Павел”),
„Красна поляна”

х

х

х

1955

парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

х

бул.
„Антон
Иванов”
(сега
”Джеймс Баучер”)
и ул. „Плачковица”, район „Лозенец”

х
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1954

х

бул. „Ген. Тотлебен” и ул. „Димитър Несторов”,
район
„Красно
село”
парк „Петър Топалов-Шмид”
(сега
„Алжир”),
район „Сердика”
бул. „Цар Освободител” и ул. „19ти февруари”, до
Народно събрание, район „Оборище”

6.

Атанас
Романов
(1911-1942)

7.

Атанас
Стратиев
(1894-1925)

8.

Васил
Коларов
(1877-1950)

9.

Васил
Коларов
(1877-1950)

мавзолей „Георги
Димитров”, район
„Средец”

10.

Владимир
(Владо)
Георгиев
(1897 –
1944)

11.

ген.
Владимир
Заимов
(1888-1942)

градинката
на
посл. спирка на
трамвай №1, кв.
„Иван Вазов”, район „Триадица”
парк „Владимир
Заимов”
(сега „Заимов”),
район „Оборище”

12.

Владо
Тричков
(1899-1944)

13.

Вълчо
Иванов
(1880-1825)

14.
15.

1954

х

парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

Гео Милев
(1895-1925)

парк „Гео Милев”,
район „Слатина”

х

х

парк „Владо Тричков” (сега „Св.
Никола”),
ул.
„Пиротска”, район
„Възраждане”
завод
„Вълчо
Иванов”
(сега
„Лейди
София
АД”) ул. „Рожен”,
район „Надежда”

Гео Милев
(1895-1925)

1975

х

1947

х

1977

х
х

89

х

16.

Георги
Димитров
(1882 –
1949)

мавзолей „Георги
Димитров”, район
„Средец”

17.

Георги
Димитров
(1882 –
1949)

парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

18.

Георги
Кирков–
Майстора
(1867-1919)

бул. „Георги Кирков” (сега „Стефан Стамболов”),
Градинката пред
църква „Св. Кирил и Методий”,
район „Възраждане”

19.

Георги
Кирков –
Майстора
(1867-1919)

20.

Георги
Кирков Майстора
(1867-1919)

21.

инж. Георги
Костов

22.

Димитър
Грънчаров
(1883-1925)

23.

Димитър
Благоев –
Дядото
(1956-1924)

24.

Димитър
Полянов
(1876-1953)

х

1975

х

х

х

мавзолей „Георги
Димитров”, район
„Средец”

1954

х

1955

1975

бул. „Девети Септември”
(сега
„цар Борис III”),
спирка „Лагера”,
район
„Красно
село”
ул. „Лиляна Димитрова,
(сега
„Илиянци”
и
„Пробуда”), район „Сердика”
градината на ул.
„Искър”,
район
„Оборище”

х

мавзолей „Георги
Димитров”, район
„Средец”
градинката на ул.
„Цар Иван Асен
II”, район „Средец”

1975

х

90

25.

Димо
Хаджидимов
(1875-1924)

26.

Емил
Марков
(1905-1943)

27.

Жеко
Джунджулов
(1886-1925)

градинката
на
ул. „Димо Хаджидимов” (сега
ул. „Владайска”),
район „Възраждане”
градинката
на
ул. „Д-р Стефан
Сарафов”, район
„Триадица”

28.

Иван Вазов
(1850-1921)

29.

Иван Манев
(1887-1925)

30.

Йорданка
Николова
(1911-1944)

31.

Карл Маркс
(1818-1883)

Южен парк, район „Триадица”

Коста
Шулев
(1898-1925)

33.

Коста Янков
(1888-1925)

34.

Леонид
Брежнев
(1907-1982)

35.

Лиляна
Димитрова
(1918-1944)

х

1955

1954

парк „Петър Топалов-Шмид”
(сега
„Алжир”),
район „Сердика”
бул. „Ернст Телман” (сега бул.
„Витоша”),
кв.
„Иван Вазов”, район „Триадица”
градинката
на
ул. „Константин
Иречек”,
район
„Красно село”
парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

32.

х

х

х

х

бул. „Девети Септември”
(сега
„цар Борис III”),
в парка на ж.к.
„Лагера”, район
„Красно село”
парк „Кирил и
Методий”
(сега
„св. Троица”), район „Илинден”
парка до Зоопарк
и паметника на
Съветската армия
(сега „Княжеска
градина”), район
„Средец”
парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

х

1992

1981

х
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Локомотивно
депо „Сердика”
парк
„Александър Боримечков”
(сега „Св. апостол
Петър и Павел”),
район
„Красна
поляна”
градина „Мадара”
(сега „Буката”),
бул. „Прага”, район „Красно село”

36.

ген. Марков

37.

Методи
Шаторов
(1898-1944)

38.

Начо
Иванов
(1904-1944)

39.

Никола
Ботушев
(1897-1941)

парк „Владимир
Заимов”,
район
„Оборище”

40.

Никола
Вапцаров
(1909-1942)

парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

41.

Никола
Кофарджиев
1904-1931

42.

Николай
Петрини
(1889-1925)

43.

Пeнка
Михайлова
Тодорова
(1914-1944)

44.

Петко
Напетов
(1880-1933)

45.

Петко Д.
Петков
(1891-1924)

46.

Райко
Даскалов
(1886-1923)

47.

Райко
Даскалов
(1886-1923)

градинката на ул.
„Лайош Кошут”,
район
„Красно
село”
парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”
трамвайно депо
„П. Михайлова” (в
кв. „Надежда”),
район „Надежда”
градинката в кв.
„Горна баня”, район „Горна Баня”

х

1954

х

1962

х

х

х

х

1956

х

1955

х

х

х

ул. „19-ти февруари”, пред Национална
Галерия
за Чуждестранно
изкуство, район
„Оборище”
пл. „Райко Даскалов”, район „Средец”
бул.
„Райко
Даскалов” с пресечката с ул.
„405”, район „Люлин”

х

х
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х

х

х

х

Свилен
Спасов
(1914-1944)
Сергей
Румянцев
(1896-1925)

парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”
парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

50.

Симеон
Велчев
(1902-1944)

в двора на УАСГ,
район „Лозенец”

51.

Симон
Боливар
(1783-1830)

Южен парк, район „Триадица”

Спас
Дупаринов
(1892-1923)

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

53.

Станке
Димитров
(1889-1944)

бул. „Станке Димитров”,
пред
Младежки
дом
„Лилия Карастоянова” (сега ОКИ
„Надежда”, бул.
„Ломско
шосе”
№2), район „Надежда”

54.

Станке
Димитров
(1889-1944)

бул. „Джеймс Баучер” №5, в двора на Матем. ф-т
на СУ, район „Лозенец”

Станю
Василев
(1912-1943)

трамвайно депо
„Станю Василев”
(сега „Клокотница”), бул. „Княгиня Мария Луиза”,
община „Сердика”

Съби Денев
(1900-1941)

градинката пред
Подуянската
баня (сега театър
„Сфумато”), район „Оборище”

48.

49.

52.

55.

56.

х

х

х

х

х
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1979

х

57.

Тодор
Михайлов
Димитров
(1896-1925)

парк „Кирил и
Методий”, (сега
„св. Троица”), район „Илинден”

58.

Трайчо
Костов
(1897-1949)

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

х

1964

59.

Фьодор
Толбухин
(1894-1949)

бул. „Толбухин”
(сега „Васил Левски”), в градинката срещу СУ

х

1952

60.

Хосе
Артигас
(1764-1850)

Южен
парк,
район „Триадица”

61.

Хосе Марти
(1853-1895)

Южен парк, район „Триадица”

62.

Хосе де сан
Мартин
(1778-1850)

Южен парк, район „Триадица”

63.

Христо
Ботев
(1848-1876)

64.

Христо
Кабакчиев
(1878-1940)

65.

Христо
Михайлов
Попов
(1893-1944)

пл. „Възраждане”,
район „Възраждане”
бул. „Христо Кабакчиев”
(сега
„Ситняково”)
и
ул. „Паун Грозданов” (сега „Черковна”),
район
„Оборище”
бул. „Александър
Стамболийски” и
ул. „Яне Сандански” (сега „ул.
Вардар”), район
„Възраждане”

66.

Христо
Смирненски
(1898-1923)

парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

Христо
Трайков
Христов
(1900-1933)

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

67.

1956

х

х
1987

х
х

1954

х

1969

х

94

х

1956

х

1952

х

Христо
Ясенов
(1889-1925)

парк
„Христо
Смирненски”, район „Илинден”

69.

Цвятко
Радойнов
(1895-1942)

градинката пред
Подуянската
баня (сега театър
„Сфумато”), район „Оборище”

1952

70.

Яко
Доросиев
(1890-1925)

пл. „На свободата” (сега „Папа
Йоан Павел”), район „Лозенец”

1968

68.

х

х

Градове и села (квартали) към Столична Община

71.

72.

73.

74.

Александър
Войков
(1913-1935)

гр. Нови Искър,
ул. „1а” район
„Нови Искър”
(„Александър
Войков”, сега кв.
„Кумарица”)

х

Борис
Ангелов
(1917-1944)

кв. (Нова) Враждебна, до читалището,
район
„Кремиковци”

х

Иван
Денкоглу
(1781-1861)
Венко
Рашков
(1910 –
1944)

75.

Димитър
Василев
(1927-1944)

76.

Димитър
Тошков
(1915-1944)

77.

Иван Парев
(1919-1944)

х

1980те

с.
Балша,
на
площада, район
„Нови Искър”
с. Кътина, район
„Нови Искър”
с. Кривина, ул.
„Кръстан Лашов
Раковски”, район
„Панчарево”
с. Локорско, пл.
„19 май”, район
„Нови Искър”
с.
Световрачене, пл. „Гроздан
Янакиев”, район
„Нови Искър”

?

х

х

х

х

х

х
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х

х

х

78.

Иван Шонев
– Митрето
(1905-1944)

79.

Кръстан
Раковски

80.

81.

Никола
Бонев Кольо
(1917-1943)
майор Петър
Будинов
(1920-1949)

82.

Стефан
Витков
(1914-1944)

83.

Юрий
Гагарин
(1934-1964)

с. Желява, на
входа на селото
(ханчето), район
„Кремиковци”
с. Кривина, ул.
„Кръстан
Лашов
Раковски”
(сега „Искър“) и
ул „11а”, район
„Панчарево”

х

гр. Бухово, в парка на града, район „Кремиковци”

х

гр. Банкя, в парка, район „Банкя”

х

гр. Бухово, главната улица, алеята срещу кметството,
район
„Кремиковци”

х

х

1980те

х

1980те

х

1963

х

х

1970

гр. Банкя, в парка, район „Банкя”

х

х

Училища
84.

Васил
Левски
(1837-1873)

85.

Георги
Бенковски
(1843-1876)

86.

Георги
Димитров
(1882–1949)

87.

Георги С.
Раковски
(1821-1867)

124 училище „В.
Левски”, ул. „Вършец” №13, район
„Подуене”
143 ОУ „Георги
Бенковски”,
ул.
„Тодорини Кукли”
№9, район „Подуене”
7 ОУ „Георги Димитров”
(сега
„Св. Седмочисленици”), ул. „Цар
Иван
Шишман”
№28, район „Средец”
120 ОУ „Георги
С. Раковски”, пл.
„Йоан Павел II”
№7, район „Лозенец”

х

х

х

х

х

х
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х

88.

Иван Вазов
(1850-1921)

89.

Ламби
Кандев
(1879-1925)

90.

Максим
Горки
(1868-1936)

91.

Хосе де сан
Мартин
(1778-1850)

92.

Хосе Марти
(1853-1895)

93.

Христо
Смирненски
(1898-1923)

31 СОУ „Иван
Вазов”, ул. „Гео
Милев”
№2,
район „Слатина”
107 основно училище „Ламби Кандев” (сега „хан
Крум”), в двора,
район „Лозенец”
в двора на 36 ОУ
„Максим Горки”,
ул.
„Пирински
проход” №35, район „Красно село”

х

х

90 СОУ „Хосе де
сан Мартин”, ж.к.
Люлин 2, район
„Люлин”
57 ЦДГ „Хосе
Марти”, ул. 501,
район „Люлин”
109 ОУ „Христо
Смирненски”,
в
двора, ул. „Слатинска” № 24

1963

х

х

х

х

х

х

х

х

Институти/ Болници

94.

проф. др.
Георги
Павлов
(1881-1945)

95.

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

96.

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

в парка на Висшия ветеринарно-медицински
институт (сега в
парка на двора
на МВнР), район
„Слатина” (гроб)
„бул. Св. Георги
Софийски” №3,
на централната
алея пред ВМА,
район „Триадица”
„бул. Св. Георги
Софийски” №3,
на централната
алея пред ВМА,
район „Триадица”

х

1957

х

х

х

97

97.

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

98.

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

99.

Карл Маркс
(1818-1883)

100

Константин
Циолковски
(1857-1935)

101

Николай
Пирогов
(1810-1881)

102

Никола
Пушкаров
(1874-1943)

103

Стоян
Киркович
(1875-1960)

„бул. Св. Георги
Софийски” №3,
на централната
алея пред ВМА,
район „Триадица”
„бул. Св. Георги
Софийски” №3,
на централната
алея пред ВМА,
район „Триадица”
В двора на Висш
институт по икономика
(бивш
„Карл Маркс”)
пред Летището,
терминал 1, район „Слатина”
бул. „Ген. Едуард
И. Тотлебен”, Институт за спешна
медицинска помощ
„Пирогов”,
район
„Красно
Село”
Институт „Пушкаров”, в двора,
шосето за Банкя
№7, район „Люлин”
на входа на Медицинска Академия
от към „бул. Св.
Георги
Софийски” и ул. „Константин Иречек“,
район „Триадица”

х

х

х

х

х

х

х

х

1965

х

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 община 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)

2.

Васил Левски (1837-1873)

3.

Васил Левски (1837-1873)

4.

ген. Владимир Стойчев (1892-1990)

5.

Георги М. Димитров (1903-1972)

6.

Джеймс Баучер (1850-1920)

7.

Димитър Гичев (1893-1964)

8.

Димитър Пешев (1894-1873)

9.

Димитър Списаревски (1916-1943)

10.
11.

ген. Йосиф Гурко (1828-1901)
княз Михайло Обренович (1823-1868)

парк „Заимов”, район „Оборище”
ул. „Самоковско шосе”, кв. „Горубляне”, пред НЧ „Васил Левски
1926“, район „Младост”
с. Войняговци, район „Нови Искър”
пред „Спортната палата”, район
„Средец”
градинка „Св. Седмочисленици”,
район „Средец”
район „Лозенец”
градинка „Св. Седмочисленици”,
район „Средец”
градинка „Св. Георги”, бул. „Патриарх Евтимий”, район „Триадица“
с. Пасарел, район „Панчарево”

19.

до СГХГ, район „Средец”
Южен парк, район „Триадица”
градинка „Св. Седмочисленици”,
Никола Петков (1893-1947)
район „Средец”
пл. „Възраждане”, район
Симон Боливар (1783-1830)
„Възраждане”
пл. „Хосе Марти”, район „Изгрев”
Хосе Марти (1853-1895)
Христо Ботев (1848-1876)
Кв. Христо Ботев, район „Слатина
Учебни заведения
124 ОУ „В. Левски”, ул. „Вършец”
Васил Левски (1837-1873)
№13, район „Подуене”
Георги Кабуров (1932-2010)
НСА, район „Студентски”
Учебен атомен реактор, район
Георги Наджаков (1897-1981)
„Младост”
Драгомир Матеев (1902-1971)
НСА, район „Студентски”

20.

Иван Стайков (1926-2003)

21.

Луи Пастьор (1822-1895)

22.

Любомир Илиев (1913-2000)

23.

Марин Дринов (1838-1906)

24.
25.

Николай Хаджиев (1936-2014)
Райко Петров (1930-2011)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НСА, район „Студентски”
40 СОУ „Луи Пастьор”, район
„Люлин”
Матем. ф-т, СУ, район „Лозенец”
комплекс на БАН, район
„Слатина”
НСА, район „Студентски”
НСА, район „Студентски”

Забележки
- В таблиците от приложението не са включени паметниците в парка „Борисова градина” (виж таблица 1)
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Обр. 1, 1-2: Бюст-паметник на Петко Д. Петков

100

Обр. 2, 1-3: Бюст-паметник на Георги Кирков

101

Обр. 3, 1-2: Бюст-паметник на Райко Даскалов, пл. Райко Даскалов

102

Обр. 4, 1-2: Бюст-паметник на Райко Даскалов, бул. Райко Даскалов

103

Обр. 5, 1-2: Бюст-паметник на Гео Милев, парк Гео Милев

104

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

106

Обр. 7, 1: Бюст-паметник на Лиляна Димитрова, Западен парк

Обр. 7, 2: Бюст-паметник на Йорданка Николова, Западен парк

107

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

Обр. 7, 4: Бюст-паметник на Александър Димитров-Сашо, Западен парк

108

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

111

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

Обр. 10, 2: Градина „Буката” – постамент

112

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

114

Обр. 12, 1: Парк „Св. Никола” – свободно-стоящ паметен знак - лобно място

Обр. 12, 2: Парк „Св. Никола” – свободно-стоящ паметен знак

115

Обр. 13: Постамент на бюст-паметника на Димитър Грънчаров

Обр. 14: Постамент на бюст-паметника на Владимир Георгиев
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Обр. 15: Основа на постамент на бюст-паметник на Христо Попов

Обр. 16: Основа на постамент на бюст-паметник на Яко Доросиев
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Обр. 17: Постамент на бюст-паметник на Борис Ангелов

Обр. 18, 1: Постамент на бюст-паметник на Коста Шулев;
Обр. 18, 2: Коста Шулев (1898-1925) от „За Свободата”
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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 избора 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 градина – 18 на брой. В изследването са приложени 10 таблици, с които са представени бюстовепаметниците 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 мащабна мемориална концепция, която обхваща хомогенно градската територия и я насища с
героика и символи. Изборът на честваните герои, съчетаването на различни видове паметници, съседството на „сакрални” места са добре премислени с оглед на постигане на целите на
идеологическото въздействие. След като „социалистическата” държава, посветена на свръхпроизводство 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 видяна в откриването на „добрите” примери от взетите градоустройствени и паркоустройствени
решения.

Ключови думи
бюст-паметник, мемориална концепция, паркоустрояване, паркове и градини, „Алея на бележитите българи”, лобни места
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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.
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bust-monuments; commemorative concept, park planning solutions, city parks and gardens, place
of death
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