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ОБРОЧЕН РЕЛЕФ ОТ СЕРДИКА1

Илиана Борисова-Кацарова
По време на спасителни разкопки на обект Метростанция 8-ІІ в София
през 2010 г. бяха открити три фрагмента от оброчен релеф с антропоморфни
изображения (полеви инвентарен № А 2161) (Обр. 1).
Ситуация на намиране и датировка
Фрагментите произхождат от помещение 1-юг на „Антична сграда” 1,
сектор Център, 537, 89 надморска височина. В пласта се наблюдаваше висока
концентрация на битова керамика със следи от вторично горене (опожаряване?).
Открити бяха и две монети – полеви инвентарен № А 2163 (537,93 нм. в.) и №
А 2167 (537, 86 нм. в.), датирани в края на ІІ – началото на ІІІ век (първата сечена
вероятно по времето на император Марк Аврелий).
Ситуацията на намиране подсказва, че това е помещение на жилищна
сграда (Иванов 2012, 317). Характерът на пласта и откритите в него материали
позволяват да датираме находката след средата на ІІ век до началото / първата
половина на ІІІ век. Иконографските особености на изображенията подкрепят
тази датировка.
Размери
Открити са три фрагмента от долния десен ъгъл на оброчната плочка.
Изработена е от дребнозърнест мрамор. Запазени размери: дължина 10 см;
височина 10 см; дебелина 2 см. Ако приложим към запазените части от фигури
познатият канон за пропорциите на човешкото тяло (ок. 1/8), можем да допуснем
каква е била първоначалната височина на изображенията – ок. 15 см за поголямата фигура и ок. 10 см за по-малката. Ако приемем, че по-голямата фигура
изобразява божеството, чието изображение обичайно заема приблизително
централната част на изобразителното поле и че надписът е бил центриран, тогава
размерите на оброчната плочка би трябвало да са били ок. 0,20 м ширина и ок.
0,20/0,25 м височина.
Описание и интерпретация
Плочката е имала рамка на изобразителното поле. В долната част тя
е широка 0,03 м. На нея е запазена част от надпис на гръцки език: ΧΗΝ (ήν в
лигатура) ([εὐ]χήν). Височина на буквите – 1,02 см. Надписът недвусмислено
показва, че това е оброчен релеф.
Отдясно рамката не е запазена. Над долната рамка са запазени части от
две антропоморфни фигури. Изпълнени са в средно висок релеф. От лявата е
Оброчната плочка ми беше предоставена от ръководителя на разкопките, д-р Марио
Иванов, за което сърдечно му благодаря.
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запазена долната част на краката до коленете. Те са голи, тежестта пада върху
левия крак, десният е облекчен и леко изнесен встрани. Дясната фигура е с помалък размер, в раздвижена, динамична поза. Анатомичните детайли са много
добре моделирани. Запазен е торсът до гърдите, краката, съвсем малка част от
дясната и част от лявата ръка (силно обезличена). Тялото е изнесено надясно
(наше дясно), левият крак е подвит и поема тежестта на тялото, десният е прав
и облекчен. С лявата си ръка фигурата държи нещо като тояга (гега?), която се
спуска надолу покрай тялото. Дясната ръка изглежда е била протегната напред
и нагоре (на това място плочката е счупена). Облекло не личи.
И така, запазени са части от изображенията на две фигури, и двете голи или с
оскъдно облекло. Едната е с подчертано по-големи размери. Преглед на подобни
паметници от днешните български земи показва, че много често божествата от
гръко-римския пантеон, изобразени върху оброчни релефи са придружени от
други персонажи – богове или митологични същества от по-нисък ранг. Когато
са изобразени фигурите на равностойни божества, те обикновено са с еднакъв
ръст (Зевс и Хера, Асклепий и Хигия, Дионис и Херакъл). По-малкият размер на
едната фигура върху разглеждания релеф загатва за персонаж с по-нисък ранг.
Позата на краката на по-голямата фигура се наблюдава при изображения на
няколко божества – Аполон, Дионис, Хермес. Споменатите божества най-често
са изобразявани голи, наметнати с по-къси или по-дълги наметки (хламиди,
небриди). Богът, изобразяван най-често в обкръжението на множество персонажи
в раздвижени пози е Дионис – в неговата свита присъстват сатири (силени) и
вакханки (менади). В резултат на тези наблюдения приемаме, че в запазените
изображения, макар и силно фрагментирани, могат да се разпознаят фигурите
на бог Дионис и някой от традиционните му придружители – най-вероятно млад
Силен.
Паралели
Оброчни релефи, посветени на бог Дионис са открити на много места
в България. Интерес за нас в случая представляват тези, върху които богът е
изобразен заедно със своята свита (тиас(ос)). Най-често фигурата на Дионис е
разположена в средата на изобразителното поле и е по-голяма от останалите.
Най-често той е изобразен гол или наметнат с небрида. Позата на тялото е
небрежно отпусната, често с един облекчен крак, другият – леко изнесен встрани.
Понякога държи жезъл (тирс), змия, кантарос. В някои случаи на краката си
носи високи ботуши. Отляво и отдясно са изобразени неговите традиционни
придружители – Силен/Сатир, Пан, пантера, гроздове, лози, вакханки (менади)
и други символи (напр. релеф от с. Таваличево) (IGBulg ІV, n. 2195). Фигурите
на придружителите му често са в динамични и раздвижени пози. В много от
случаите те също се изобразени без дрехи или само с наметки. Най-близък
паралел в позата на младия Сатир/Силен намираме в оброчни релефи от с.
Крепост, Хасковско (IGBulg, III, 2, n. 1718), от Пловдив (IGBulg, III, 1, n. 957), където
отляво на Силен е запазена женска фигура (вакханка?) и от София (Кацаров 1910,
44, обр. 5). Можем само да предполагаме, че върху незапазената част от релефа
от Сердика са били изобразени поне още една фигура от свитата на Дионис и
пантерата. Често и върху горната рамка на изобразителното поле е имало надпис
с името на посветителя или божеството.
Като вземем предвид широко разпространената практика на копиране и
репликиране на известни произведения на изкуството (в скулптура и релеф) в
5

римската императорска епоха, можем да потърсим мястото на коментирания
паметник сред други подобни провинциални паметници. При част от запазените
в днешните български земи паметници на Дионис се приема, че има влияние
от статуята на Аполон Ликейски, изразено в т.нар. „ликейски жест“, което е
не толкова копиране, а пренасяне на ликейската схема в друго изображение
(Колева 2017, 219-220). Наличието на серия статуарни групи на Дионис и млад
Сатир от римската императорска епоха навежда на мисълта, че е възможно да
се търси влиянието на по-ранен оригинал, вероятно повлиян от паметниците на
Аполон. При споменатите примери пияният гол Дионис се подпира на млад
Сатир, а от дясната му стана е разположена пантера (примери от Altes Museum
Berlin, Inv. N Sk 1797, Национален музей, Рим, Inv. 8606 (Dionysos Ludovici),
Burdur Archaeological Museum, две статуи от Sagalassus, Chiaramonti Vatican
Museum). Повечето от тях са датирани във втората половина на II век. При
фрагментирания паметник от Сердика, както и върху релефа от Варна, позата
на сатира показва усилието от поддържането на отпуснатото божество. Колкото
до паметниците, при които Дионис е изобразен фронтално, с дълъг тирс, той
обикновено е наметнат с небрида или друга дреха и краката му са обути във
високи обувки (ембадес). В тези случаи, струва ми се, би трябвало да се търси
влияние от друг известен статуарен тип на това божество. В случаите, при които е
изобразен тиасът на бога, с присъствието на множество персонажи, прототипите
на образите вероятно трябва да се търсят в римските саркофази с изображения
на Дионисиеви сцени. Можем дори да мислим за еклектични паметници, при
които различни прототипи са комбинирани в нови композиции, за да внушат
определени идеи. Такъв пример би могло да бъде съчетаването на млад сатир
в напрегната поза (репликиращ изображението от типа Dionysos Ludovici) с
фронтално изправен Дионис с дълъг тирс.
Дионис в Сердика
Култът към Дионис е засвидетелстван в Сердика. Известна е статуарна
група на Дионис с традиционните му придружители – Пан, Силен, пантера и
релеф с подобни изображения (Кацаров 1910, 42-43, обр. 4 и 5). И в двата случая
Дионис се е подпрял на придружителите си и е вдигнал дясната си ръка над
главата в „ликейски жест“. В нея обаче той държи змия. Върху релеф, посветен
на Дионис и Херакъл, открит на ул. „Солунска“, позата на краката на божеството
е много сходна на тази в разглеждания тук паметник (Кацаров 1910, 45, обр.
6).2 Дионис е представен прав, фронтално, наметнат с хламида, с дълъг тирс в
лявата си ръка и кантарос в дясната, спусната надолу. При разкопки, свързани с
построяването на сградата на Булбанк през 1973 г. са открити множество разбити
на големи и малки парчета скулптури от римско време (Станчева 2009, 62).
Това унищожение се свързва с налагането на християнството в края на ІV век.
Между фрагментите са разпознати статуя на Дионис (малко над естествен ръст)
и една малка статуарна група на Дионис и неговите придружители, от която са
открити много фрагменти. Тези, както и други открити фрагменти показват, че
скулптурите са били първокласни произведения на изкуството (Станчева 2009,
62). Изпълнението на изображенията върху новооткритата оброчна плочка също
показва голямото майсторство на скулптора, който я е изработил. Фрагмент от
статуя на Дионис, глава на сатир, части от скулптурни групи с животни, са открити
Изпълнението на целия релеф много наподобява на нашия, т.е. не е изключено те да са
били изработени в едно ателие.
2
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и при разкопките на крайградско имение (villa rustica), проучвано във връзка със
строежа на една от сградите на Медицинска академия в София (Станчева 2009,
64).
Изображения на бог Дионис се срещат и върху монети на Сердика от
времето на императорите Септимий Север и Каракала (Кацаров 1910, 43, №
10 в приложението; Мушмов 1926, 62, № 55, 86-87, № 203-210, 125, № 463, 132,
№ 507). Най-често богът е изобразен прав, гол, с дълъг тирс в лявата ръка и
кантарос в дясната, обут с високи обувки, придружен от пантера, но се среща и
изображение, при което държи грозд в дясната си ръка (Мушмов 1926, № 210)
или е яхнал пантерата (Мушмов 1926, № 463). Никъде върху монетите Дионис не
е изобразен в храм, което е основание за Н. Мушмов да предположи, че култът
към това божество не е имал официален характер в Сердика (Мушмов 1926, 11).
Въпреки това, макар и не многобройни, паметниците от Сердика показват, че
Дионис е бил познат в повече от две иконографски схеми, вероятно реплики на
познати в античността скулптурни паметници.
Интерес представлява ситуацията на намиране на тези паметници
– в рамките на жилищна сграда (Иванов 2011; Иванов 2012). Наличието на
посветителен надпис по-скоро навежда на мисълта, че разглежданата плочка е
принадлежала на инвентара на храм или светилище или е била подготвена за
принасяне в дар. Но съществуват и други случаи, при които оброчни плочки,
статуи на божества и други култови предмети са откривани в жилищни комплекси.
За една скулптура на Дионис от Сердика знаем, че е намерена в жилищна сграда,
принадлежаща, според откривателите й, на вила рустика. Тя е открита заедно с
други паметници, свързани с езическата религия и произведения на изкуството.
Поради тази причина обектът е наречен „вилата на колекционера” (Станчева
2009, 64). Оброчни плочки в сгради, които не са интерпретирани като светилища
са намирани и до с. Скобелево (две оброчни плочки с изображение на Тракийски
конник) (Попов, Георгиев 2010: 366-368), във вилата при Мадара (с Асклепий и
Хигия) (Колева 2017, 96 с цит. лит.), в Марцианопол (Херакъл и Дионис) (пак
там), в Хераклея Синтика (една на Херакъл и една на Артемида) (Peeva 2010, 5963). В сграда А1 (Метростанция 8-ІІ), но в помещение 1-север, на кота 538.03 надм.
височина беше открита още една анепиграфна оброчна плочка, но с изображение
на Тракийски конник (полеви инвентарен № А11/325). През 2011 г. по време на
археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика“, в жилищна
сграда беше открита теракота, изобразяваща модел на храм с орел, кацнал върху
шишарка, ограден от две колони (Борисова-Кацарова, Аладжов 2012).3 Известно
е, че в ларариумите, освен домашните божества, са били почитани и богове от
гръко-римския пантеон, за които се е вярвало, че са патрони, родоначалници
или специални покровители на дадената фамилия (Beard et al. 1998, 102; Колева
2017, 95-97 с цит. лит.). Не е изключено, в помещение 1 на сграда А1 в Сердика
да е имало такъв ларариум, други следи от който, освен коментираните оброчни
плочки, не са достигнали до нас.

3

Пълната публикация на резултатите от това проучване предстои.
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Обр. 1. Оброчен релеф от Сердика
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Summary
This article represents a newfound votive relief of Dionysus, dated in 2nd-3rd century AD
found during rescue excavations of Metro Station 8-II in Sofia, Bulgaria. Small pies of the god’s body is
preserved in which on the basis ons – perhaps a young Silenus. The situation of its discovery is interesting
– in a dwelling area of a private home. In the same room one more votive plate was discovered (with
Thracian Horseman depicted). This may be an example for worshiping deities in domestic shrines –
lararium, but no other traces of it except these plates have come to us.
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КОСТЕНИ И КЕРАМИЧНИ ПУЛЧЕТА ЗА НАСТОЛНА ИГРА
ОТ СПАСИТЕЛНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ
В СЕВЕРНАТА ПОЛОВИНА НА ПЛОЩАД „СВ. НЕДЕЛЯ“ В СОФИЯ

Елена Николова

Според холандския филолог, историк и културолог Йохан Хьойзинха
играта стои в основата на възникването на човешката цивилизация и е начална
точка за развитието на културните процеси. Той я определя като ненатрапчива
дейност, която изисква изчерпателност и борбен дух и която води до
интелектуалния напредък на обществото като цяло (Huzinga 1977; Kovač 2012,
75-76).
Първичните сведения за настолните игри и техните правила идват
предимно от писмени и археологически източници, които в някои случаи
могат да бъдат завършени или допълнени с етнографски примери. Вторичните
доказателства се откриват в представените игрални сцени от древното изкуство
– върху керамични съдове, стенописи, релефи, мозайки или статуетки.
Игрите се зараждат както от необходимостта от развлечение, духовно
и физическо отпускане, така и от нуждата да бъдат задавани и преодолявани
интелектуални предизвикателства. Различни видове игрални повърхности
са известни още в III хил. пр. Хр. от Месопотамия, Ур и Шах-и-Сохта (Иран).
По същото време в древен Египет са популярни стратегическите игрите Mehen
(Обр. 1) и Senet (Обр. 2), за които са използвани предмети, изработени от широк
спектър материали: керамика, кост, камък, рог, слонова кост, кехлибар, стъкло,
дърво и т.н. (Kovač 2012, 75-76; Widura 2015, 58-107).
Постепенно игрите се разпространяват и в цялото Източно
Средиземноморие – от геометричните модели върху купите на Минойското
царство до гравираните дъски в мраморните настилки на улиците, площадите и

Обр. 1. Мехен – игра на дъска с фигурки
Абидос, Египет – 3000 г. пр. Хр.

Обр. 2. Сенет – игра на дъска с фигурки
Египет – 1390-1353 г. пр. Хр.
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обществените сгради в гръцките полиси. Многобройните археологически находки
на игрални материали – ашици, зарчета, пулчета (броячи), жетони и модели на
дъски, произхождащи от селища и светилища, както и от погребални контексти
– свидетелстват за голямата популярност на този вид занимание (Schädler 2013,
2841-2844; Widura 2015, 73-111).
Изображение на играта Petteia/Pente grammai (Обр. 3-4), за която се използват
дъска и двуцветни броячи (pettoi) е запазено върху чернофигурна амфора
на гръцкия художник Екзекий (540-530 г. пр. Хр.). Върху плещите на съда са
представени Ахил и Аякс, които играят популярната настолна игра, еквивалент
на римската Ludus Latrunculorum (Jovanovic 1977, 136; Nuţu, Boţan 2009, 145-148).
Свободното време е един малко популярен аспект от римския ежедневен
живот, а интелектуалният характер на настолните игри, техните сложни правила
и практикуване в различни социални кръгове спомага за създаването на един по-

Обр. 3. Ахил и Аякс почиват, играейки по време
на Троянската война – амфора, 530 г. пр. Хр.

Обр. 4. Patteia – статуарна група
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изчерпателен образ на обществото, което ги е създало. Археологическите
открития демонстрират широко разпространеното присъствие на игрите в
територията на цялата Римска империя – в погребалните паметници, в градовете
и най-вече във военната среда.
Последната от своя страна способства за активното им навлизане и
установяване и във варварския свят (Schädler 2013, 2841-2844; Mihalescu-Bîrliba
2016, 33-56). Най-красноречивото свидетелство за генерализирането на феномена
на игрите идва от военните лагери по лимеса на Червено море, където в Абу
Ша‘ар са открити около 20 дъски и множество керамични пулчета за игри (IVVII век сл. Хр.) в помещение, което вероятно е функционирало като игрална стая
(Schädler 1994, 47-67; Widura 2015, 96).
Запазени са много примери, доказващи практикуването на настолни
игри от различни социални слоеве – от децата до всички категории жители,
от аристократите, дори и от императорите. Важно е да се отбележи също така,
че корупцията в римското общество води до налагането и доминирането на
хазартния елемент в игрите. Поради тази причина игрите, обвързани с парични
залози, биват забранени със закон по време на републиката, като тази забрана не
се спазва само по време на празниците Сатурналии. Във времето на империята
този тип занимания отново добиват широка популярност, а Светоний споменава,
че законът е отменен от император Август (63 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.) (Kovač 2012,
75-76).
Регистрирането и идентифицирането по време на археологически
проучвания на предмети, които могат да бъда част от различни настолни игри,
доста често е затруднено поради малките им размери и влошеното състояние
на намиране. В специализираната литература се споменава широк спектър от
такива открития, но в действителност те могат да бъдат разделени в три големи
групи:
– преносими пулчета (броячи) жeтони, използвани върху повърхности за
игра
–

зарове

–

повърхности, използвани за игрална дъска.

При производството на тези предмети е доказана употребата на
разнообразни суровини, което свидетелства от една страна за ненадминатата
човешка изобретателност, а от друга за способността на човека да превръща в
игра всяка своя дейност (Huizinga 1977, 33-69; Mihalescu-Bîrliba 2016, 33-36).
Те са предназначени за три типа игри:
–

игри, чийто резултат зависи от усета, опита и интелигентността на играча,
т.е. така наречените комбинаторни игри

–

игри, които зависят от умението, но и от късмета на играча

–

игри с чисто хазартен характер, зависещи основно от късмета на играча.

Традиционните игри претърпяват редица промени с времето и съответно
развиват голям брой локални варианти в Римската империя. Сред различните
видове изпъкват Ludus Latrunculorum, Ludus Duodecim Scriptorum (XII Scripta)
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и производните й Alea и Tabula (Обр. 5-6). Описанията на техните правила в
античната литература са изключителна рядкост. Единственото пълно сведение
за хвърлянето на зарове и ашици е дадено от император Август в негово писмо,
цитирано от Светоний (Nuţu, Boţan 2009, 145-152; Schädler 2013, 2841-2842).
		

Обр. 5. Мъже играят Тabula – мозайка
Ел Джем, Тунис – III век пр. Хр.

Обр. 6. Мъже играят със залози – стенопис
Помпей, Италия

Дъската, използвана за Ludus Duodecim Scriptorum / Alea (Обр. 7) е разделена
на три реда от дванадесет букви, подредени в две колони, които често образуват
забавна сентенция. Пулчетата (всеки играч има 15 в началото) се вмъкват през
средния ред и се местят според сбора на зарчетата. Първият играч, който
успее да обиколи целия борд и да извади всичките си парчета, се смята за
победител. От XII Scripta е разработена играта Tabula, чийто правила са описани
подробно от Исидор Севилски. Играта оцелява през целия византийски

Обр. 7. Ludus Duodecim Scriptorum – игрална дъска
Афродизиада, Турция – II век сл. Хр.
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период, като по-късно се възприема от арабите и превръща в тяхната Nard. Тя на
свой ред се явява предшественик на съвременната табла (Austin 1935, 76-78).
Според древните източници може би най-изтънчената игра на стратегия,
играна от римляните, е Ludus Latrunculorum. Най-ранната справка за нея идва от
писателя Марк Теренций Варон (166-27 г. пр. Хр.), от която става ясно, че в играта
се използва дъска или повърхност, маркирана с ортогонално пресичащи се линии,
образуващи отделни квадратчета, в които се поместват пулчетата. Посочената
информация се допълва от няколко стиха на Овидий, от епиграмите на Марциал
и от Laus Pisonis – анонимно стихотворение, посветено на римския сенатор Гней
Калпурний Пизон и неговите значителни умения при игра на Latrunculi (Austin
1934, 24-34; Schädler 2001, 10-11). Всички те съобщават за наличието на двама
играчи и следователно два комплекта разноцветни пулчета (черни и бели или
друг цвят), но никъде изрично не се упоменават самостоятелни различия между
тях като напр. специален режим на движение, различен ранг и т.н. Точният
брой пулчета, използван в началото на играта от всеки участник, на този етап
не е установен и може само да бъде предположен в зависимост от размера на
игралното поле.
Преносимите дъски или игрални повърхности за Latrunculi (Обр. 8) се
откриват в целия римски свят, като едни от най-добре запазените произхождат
от обектите в Британия – дървени плоскости, разграфени 7х7, 8x8 или 9x10 (от
Exeter, Corbridge, Richborough, Chedworth и т.н.). Идентичен план и до днес стои
издраскан върху стъпалата на Базилика Юлия в Рим. Следователно може да бъде
заключено, че броят на квадратите не е бил точно определен, въпреки че дъските
с оразмеряване 8х8, изглежда, са били най-популярни (Austin 1934, 26-27; Schädler
1994, 47-66).

Обр. 8. Ludus Latrunculorum – игрална дъска с пулчета
Кобридж, Англия – II-III век сл. Хр.
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Тъй като тази стратегическа игра е била любима на войниците от легионните
лагери, то нейната популярност си личи и в запазените наименования на парчетата
– войници/офицери, а на победителят – император. Като потвърждение на този
факт се явяват и нейните правила (Austin 1934, 26-27).
Изследователят Улрих Шедлер предлага примерна възстановка на
играта Ludus Latrunculorum, базирайки се на писмените извори и на откритите
археологическите паметници. В началото на всяка игра двамата участници
постигат договорка за броя на броячите – най-малко 16, но не повече от 24 за
всеки. В случай, че дъската е по-голяма от стандартния размер, то и броят на
фигурите се увеличава пропорционално. Играчите се редуват да поставят по едно
пулче във всяка свободна кутийка, докато всички не влязат върху дъската. След
това се пристъпва към същинската игра – парчетата се местят ортогонално във
всеки съседен квадрат, като един пул може да прескочи друг, стига квадратът зад
него да не е зает. Целта на всеки играч е „залавянето“ (блокирането) на вражеско
пулче между две свои и неговото отстраняване от играта. Това се осъществява само
при условие, че неговите собствени околни парчета са свободни до следващия
ход. В случай, че някое от тях е заобиколено, то „заловеното“ парче незабавно
се освобождава. Съществува възможността играчът сам да премести свой пул
между два вражески – „самоубийство“, но само ако чрез този ход един от двата
попада в „капан“. Този от двамата, който остане само с една фигура, губи играта,
а другият бива провъзгласен за „император“ (Schädler 2001, 10-11).
В продължение на почти век на изследвания на римска Сердика и
прилежащата й околност, са намерени различни предмети, който могат да
бъдат свързани със съществуването на настолни игри. Техният брой не е голям,
но e достатъчно илюстративен, поради факта, че произхождат от различни
археологически контексти. Предмет на настоящата статия са именно част от
тези находки – костени и керамични пулчета за настолна игра, открити при
спасителните археологически разкопки в северната половина на площад „Св.
Неделя“ в София.
Пулчетата, използвани за настолни игри, се срещат с различни имена
в литературата – calces, calculi, gemmae, latrunculi, lapilli, milites или hostes, като
последните две се свързват с военния характер на играта Ludus Latrunculorum.
Те обикновено имат овална до кръгла форма с вариращ диаметър, плоско или
полусферично сечение и са изработени предимно от кост, стъкло, глина или от
огладени стенни фрагменти на керамични съдове. Разликата между парчетата
най-често се корени в цвета (черен, бял, син и т.н.) и във формата. При костените
жетони се забелязват и разлики в декорацията на повърхността – различни
типове врязвания. Върху някои образци се откриват гравирани букви или цифри,
но на този етап не е установено със сигурност каква е тяхната роля в правилата
на игрите. Напълно възможно е част от тях да са използвани и за смятане или
гласуване (Schädler 1994, 47-67; Giugudean 1997, 40-41; Nuţu, Boţan 2009, 145-149).


костени пулчета за игра (Обр. 9)
В началото за игра са използвани различни необработени овчи и кози
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кости (фаланги, ребра), но най-често кост от глезена – астрагал – особена с това,
че има четири устойчиви положения върху хоризонтална равнина (Biro 1994, 61).
През римската епоха успоредно с астрагалите започва и употребата
на специални костени жетони, предназначени за определен тип игри. Те са
направени от костите на различни животни, но се срещат и екземпляри на лукса,
като например тези от слонова кост. За изработката им са използвани струг
или свредло. Обикновено имат кръгла или леко овална форма с диаметър до
около 3 см. Те могат да бъдат неукрасени или украсени, като при вторите върху
повърхността са разположени различен брой точки, концентрични кръгове с
точки или различни центрични врязвания (Kovač 2012, 76).
Според формата на напречното им сечение и декоративното оформление
най-общо се разграничат следните типове (Владкова 2006, 280-281; Kovač 2012, 7779):
– кръгли с плоска долна и полусферична горна част, без украса; типът се
появява и запазва между I-IV век сл. Хр.
– кръгли с плоска долна и горна част, с отвесни стени и украсена повърхност;
декорацията е направена чрез струг и допълнителни врязвания; типът се
появява и запазва между края на I – средата на III век сл. Хр.
– кръгли с плоска долна и конкавна горна част, с отвесни стени и честа
декорация от врязани линии; типът се среща в контексти с находки от VI
– средата на V век сл. Хр.
– кръгли с плоска долна и горна част, с двойно скосени стени и декорация
от врязана линия близо до периферията; типът се среща между I-V век сл.
Хр.
– фигурки-„пешки” с кръгла долна част и висока, пресечено конусовидна
горна част; срещат се образци с една или няколко концентрични врязани
линии в центъра на повърхността; типът се появява и запазва между I-VI
век сл. Хр.
Костените пулчета от площад „Св. Неделя” се откриха при разчистването
на канал, прокаран успоредно на южната стена на голямата триделна зала
в сграда I (Обр. 13). Построяването и съществуването му се свързва с едно от
преустройствата на сградата през III – началото на IV век, което се потвърждава
и от намерения в него монетен материал. Той е изграден от големи варовикови
блокове, захванати с железни скоби, а дъното му е настлано с тухли и достига
до около 2 м дълбочина. Успоредно по цялата разкрита дължина на канала са
поставени каменни улеи от преработени корнизи за отвеждане на атмосферните
води (Кацарова, Горянова, Станев 2017, 311-314).
Жетоните са 5 на брой – вероятно става дума за парчета от един комплект.
Изработени са от светла, добре полирана кост, като върху четири от тях има
следи от нанасяне на по-тъмно покритие. Разликата помежду им идва не само
от големината на техния диаметър (който варира между 1,7 и 2,2 см), но и от
съответната форма на тяхното профилно сечение. Три пулчета са с идентична
форма – кръгли с плоска долна и полусферична горна част без украса, като
при едното центърът е пунктиран. В своята типология M. Kovač ги определя
като тип 11 и посочва като най-близки паралели примерите от различни
контексти на Палатинския хълм в Рим и от фондовете на музеите в Хрътковци
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Обр. 13. Сграда I – площад „Св. Неделя”

(Сърбия), в Осиек (Хърватия) и от Тимакум Минус (Сърбия), поставяйки една
широка дата от I до V век сл. Хр. От територията на България най-близки по
форма се явяват пулчетата от територията на Нове, Никополис ад Иструм и
Одесос, които според П. Владкова могат да се отнесат към периода между I и IV
век сл. Хр. Едното от другите две е най-вероятно „пешка”, въпреки че трябва да
бъде взет под внимание фактът, че до този момент все още няма общоприета
типология и наименование за този вид артефакти. Определен като тип 10 по M.
Kovač, този игрален обект има долната кръгла равна част, а напречното сечение
показва издължена пресечено-конусовидна форма. Паралели се откриват в Нове
– сектор IV; от археологическите музеи в Нарона и Осиек (Хърватия) с широка
дата от I-VI век сл. Хр. Последното пулче (най-голямото по диаметър) е с плоска
долна и лицева част, двойно скосени стени, пунктиран център и концентрична
линия, разположена близо до периферията. Тип 1 по M. Kovač намира близки
паралели сред жетоните, открити в източната част на Палатинския хълм в
контексти от I-II век сл. Хр. Подобни са известни и от Хрътковци (Сърбия) и
от Осиек (Хърватия), отнесени най-общо към I-V век сл. Хр. От територията на
България до този момент са известни само екземпляри от Нове, датирани във II
век сл. Хр. (Владкова 2006, 280-281; Kovač 2012, 77-97).
Представените данни показват, че пулчетата от този комплект представят
едни широко разпространени устойчиви форми, засвидетелствани още от I век
сл. Хр. в територията на цялата източна половина на империята. Вероятно те
са били в обръщение (т.е. използвани са по предназначение) през периода от II
до началото на IV век сл. Хр., след което в даден момент са били изгубени и са
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попаднали в канализацията.


глинени пулчета за игра

Към глинените пулчета за игра спадат както изрязаните и оформени
„кръгове“ от стени на съдове, така и специално изработените от глина копия на
стъклените и костените такива. Първите, изглежда, имат гръцки произход и са
широко разпространени още преди римското завоевание, но нарастващото им
значение през римската епоха, ги кара да изглеждат като типични за римския
всекидневен живот. Те имат кръгла форма и плоско сечение, а различният
цвят се определя от самия съд, от който са оформени – срещат се и парчета с
лаково покритие (Обр. 10). Същите варират значително в диаметър – от 1 до 7
см (повечето са между 3 и 5 см). На този етап все още е спорна функцията на
този тип жетони, като в литературата се изказват различни хипотези – части
от игра, начин за гласуване, предмети за смятане, тоалетни принадлежности и
т.н. Предвид честото им намиране във функционален контекст, т.е. заедно със
зарчета и дъски за настолни игри, все по-голяма част от проучвателите са склони
да приемат тяхната употреба като жетони за игра – при размер на диаметъра до
около 5 см. Първият тип глинени броячи (тези, изработени от стени на съдове) е
много по-добре представен в сравнение с тези, имитиращи по форма стъклените
и костените. Този факт не е никак изненадващ, като се вземе под внимание начина
на изработка (Schädler 1994, 47-66; Јанковић 2008, 1-14).
Глинените пулове за игра от площад „Св. Неделя“ в София спадат към
втория разгледан тип (имитиращи по форма стъклените и костените броячи) и
са намерени при разчистването на помещение № 7 – едно от четирите верижно
подредени квадратни помещения в североизточната част на същата обществена
сграда I (Кацарова 2018, 32-33).
Броячите видимо са част от два комплекта за настолна игра, като едните са в
сиво-черен, а другите в оранжево-червен цвят, получени в резултат от изпичането
на глината. По форма и размери те напълно се припокриват, единствената разлика
произхожда от запазения брой: от първите се откриха едва 6, а от вторите – 8
броя (Обр. 11-12). Пулчетата имат кръгла форма с равна долна и сферична горна
част. При най-големите с диаметър между 3,7 и 3,6 см, по подобие на костените,
центърът е пунктиран, заобиколен от плитки концентрични линии.
Този тип находки се срещат през целия период на римското господство
и много често остават сред непубликувания материал или се споменават само
между другото. Факт, поради който тяхната датировка най-общо се поставя
между I-V век сл. Хр., освен в малкото случаи, когато изрично е описан и датиран
контекста на намирането им – гроб, помещение в сграда и т.н. – какъвто е и
случаят с находките от площад „Св. Неделя“ в София. В помещението, в което
са открити пуловете, е регистриран културен пласт с дебелина около 2 м,
наситен с голямо количество находки и съоръжения, отнасящи съществуването
и функционирането му към два етапа: II-III век и края на III-IV век сл. Хр. Според
монетния материал, с който са регистрирани жетоните, те попадат в първия етап
на използване на сградата, т.е. употребата им трябва да се отнесе към II-III век сл.
Хр., като долната хронологическа граница се определя от монетите на император
Антонин Пий (Кацарова 2018, 32-33). Най-близък паралел, като ситуация на
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намиране и датировка, дават жетоните за игра от Сингидунум. Това са находки с
ясен контекст, идентичен със сердикийския – подово ниво на обитавана сграда от
втората половина на II до III век сл. Хр. В Сирмиум подобни пулчета се откриват
в ями, определени от проучвателите като боклучни, но попадащи в същите
хронологически граници (Bikič, Nikolić-Đorđević, Simić 2002, 183-200; Јанковић
2008, 1-14).
Голямото разпространение на игрите извън границата на Римската
империя започва с I век сл. Хр., като те могат да бъдат инфилтрирани във
варварската среда както чрез разрастването на търговските контакти, така и чрез
различни видове подаръци, подкупи, откупи, военни действия, мода и т.н. През
70-те години на ХХ век Дж. Вернер изказва хипотеза относно популярността на
тези предмети, в която основно е залегнала ролята на военните части. Според
него хората, свикнали с игрите от римския свят и допринесли за тяхното
разпространение в провинциите, са именно наемниците от помощните части
(auxilia). В подкрепа на това твърдение се явяват и многобройните находки,
известни именно от местата, на които са резидирали военните – техните лагери
(Widura 2015, 66; Mihalescu-Bîrliba 2016, 33-56). Въпреки тяхната честа поява във
военни райони не трябва да се пренебрегва и присъствието им в граждански,
градски или селски райони. В същото време игрите и техните елементи са добре
документирани и в погребалния контекст, независимо от пола или възрастта на
починалия (Nuţu, Boţan 2009, 145-152).
Некрополите и селищата от източната част на империята не са изключение
от общата картина: предмети, свързани с настолните игри, са открити в
Сингидунум, Виминациум, Новиодунум, Ескус, Нове, Никополис ад Иструм,
Августа Траяна, Сердика, Калатис и т.н. в контексти, попадащи в границите на
I-VII век сл. Хр. Най-ранните произхождат от Новиодунум, Ескус и Нове и са
датирани конкретно през I век сл. Хр., а най-късните – от некропола при Августа
Траяна и датират от VI-VII век сл. Хр. Работилниците за костна обработка
свидетелстват за производството на тези игрални фигури, наред с предметите
за ежедневните нужди. Разликите между крайните продукти на различните
работилници са малки, като повечето от тях имат сходна декорация, въпреки
малките вариации, установени дори при продуктите, произведени в един и същ
регион. Забелязва се, че пулчетата от Сердика са сходни по форма и диаметър
с намерените през I-IV век сл. Хр. в останалата част на провинцията, както и в
цялата империя. Това от своя страна създава предпоставка за съществуването
на стандартизация при производство на тези предмети (Кабакчиева 2000, 47;
Владкова 2006, 280; Nuţu, Boţan 2009, 145-152).
Обичаят да се използват пулчета (жетони) се запазва през целия римски и
късноримски период, като консерватизмът във формата им несъмнено се дължи
на дългата традиция. Поради тази причина при липсата на ясен стратиграфски
контекст е затруднено постигането на строго хронологическо разделение
между откритията и тяхната морфологична еволюция. Макар че това са малки
предмети, притежаващи ниска документална стойност, то те се явяват важен
източник за ежедневния живот и погребалните практики през римската епоха
както в столицата, така и в отделните провинции.
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Каталог
1. Костен пул (Обр. 9, 1)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– античен канал.
Описание: кръгла форма с плоска лицева и
задна част. Напречното сечение има конична
форма и равно скосени ръбове. В центъра
има отпечатана точка, а повърхността е добре
полирана. Няма украса.

има полусферична форма. Пунктиран център.
Повърхността е добре полирана. Няма украса.
Размери: диаметър – 1,8 см / височина – 0,4 cм.
Датировка: II – началото на IV век сл. Хр.
Паралели: Нове; Никополис ад Иструм;
Палатинският хълм; Хрътковци (Сърбия);
Осиек (Хърватия) – неясно местонамиране, от
I-V век сл. Хр.

Размери: диаметър – 2,2 см / височина – 0,4 cм.
Датировка: II – началото на IV век сл. Хр.
Паралели: източната част на Палатинския
хълм в контексти от I-II век сл. Хр.; Хрътковци
(Сърбия) и Осиек (Хърватия) – неясно
местонамиране, от I-V век сл. Хр.; Нове – II век
сл. Хр.

2. Костен пул (Обр. 9, 2)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– античен канал.
Описание: този игрален обект е значително повисок от средната големина и вероятно е имал
специално предназначение. Долната част е с
кръгла, равна форма, а напречното сечение
показва издължена пресечено-конусовидна
форма. Повърхността е добре полирана. Няма
украса.

4. Костен пул (Обр. 9, 4)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– античен канал.
Описание: кръгла форма с плоска задна част и
леко изпъкнало лице. Напречното сечение има
полусферична форма. Повърхността е добре
полирана. Няма украса.
Размери: диаметър – 1,7 cм / височина – 0,7 cм.
Датировка: II – началото на IV век сл. Хр.
Паралели: Нове; Никополис ад Иструм;
Палатинският хълм; Хрътковци (Сърбия);
Осиек (Хърватия) – неясно местонамиране, от
I-V век сл. Хр.

5. Костен пул (Обр. 9, 5)

Размери: диаметър – 1,8 cм / височина – 1,1 cм.

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– античен канал.

Датировка: II – началото на IV век сл. Хр.

Описание: кръгла форма с плоска задна част и

Паралели: Нове – сектор IV; Нарона и Осиек
(Хърватия) – неясно местонамиране, от I-V век
сл. Хр.

леко изпъкнало лице. Напречното сечение има
полусферична форма. Повърхността е добре
полирана. Няма украса.
Размери: диаметър – 1,7 cм / височина – 0,7 cм.

3. Костен пул (Обр. 9, 3)

Датировка: II – началото на IV век сл. Хр.

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– античен канал.

Паралели: Нове; Никополис ад Иструм;
Палатинският хълм; Хрътковци (Сърбия);
Осиек (Хърватия) – неясно местонамиране, от
I-V век сл. Хр.

Описание: кръгла форма с плоска задна част
и леко изпъкнало лице. Напречното сечение
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6. Керамичен пул (Обр. 11, 1)

9. Керамичен пул (Обр. 11, 4)

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Описание: кръгла форма с плоска задна част
и леко изпъкнало лице с пунктиран център.
Напречното сечение има полусферична
форма. Оранжево-червен цвят. Няма украса.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична форма
със скосени ръбове. Оранжево-червен цвят.
Няма украса.

Размери: диаметър – 3,6 cм / височина – 1,6 cм.

Размери: диаметър – 3,4 cм / височина – 1,4 см.

Датировка: II-III век сл. Хр.

Датировка: II-III век сл. Хр.

Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

7. Керамичен пул (Обр. 11, 2)

10. Керамичен пул (Обр. 11, 5)

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична
форма. Оранжево-червен цвят. Няма украса.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична
форма. Оранжево-червен цвят. Няма украса.

Размери: диаметър – 3,4 cм / височина – 1,4 cм.

Размери: диаметър – 2,8 cм / височина – 1,2 cм.

Датировка: II-III век сл. Хр.

Датировка: II-III век сл. Хр.

Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

8. Керамичен пул (Обр. 11, 3)

11. Керамичен пул (Обр. 11, 6)

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Описание: кръгла форма с плоска задна и леко
изпъкнала лицева част. Напречното сечение
има полусферична форма. Оранжево-червен
цвят. Няма украса.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична
форма. Оранжево-червен цвят. Няма украса.

Размери: диаметър – 3,4 см / височина – 1, 4 cм.
Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

22

Размери: диаметър – 2,8 cм / височина – 1,3 cм.
Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

12. Керамичен пул (Обр. 11, 7)

15. Керамичен пул (Обр. 12, 2)

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична
форма. Оранжево-червен цвят. Няма украса.
Размери: диаметър – 2,8 cм / височина – 1,3 cм.

Описание: кръгла форма с плоска задна част и
леко изпъкнало лице. Напречното сечение има
полусферична форма. Сиво-черен цвят. Няма
украса.

Датировка: II-III век сл. Хр.

Размери: диаметър – 3,1 cм / височина – 1,4 см.

Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

13. Керамичен пул (Обр. 11, 8)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София

16. Керамичен пул (Обр. 12, 3)

– помещение № 7.

Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична
форма. Оранжево-червен цвят. Няма украса.
Размери: диаметър – 2,8 cм / височина – 1,2 cм.
Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

14. Керамичен пул (Обр. 12, 1)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.
Описание: кръгла форма с плоска задна част
и леко изпъкнало лице с пунктиран център
и концентрични кръгове към периферията.
Напречното сечение има полусферична
форма. Сиво-черен цвят.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична форма
със скосени ръбове. Сиво-черен цвят. Няма
украса.
Размери: диаметър – 2,7 cм / височина – 1,3 cм.
Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

17. Керамичен пул (Обр. 12, 4)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.

Размери: диаметър – 3,6 cм / височина – 1,6 cм.

Описание: кръгла форма с плоска задна част.
Напречното сечение има полусферична форма
с пунктиран център /камъче/. Сиво-черен цвят.
Няма украса.

Датировка: II-III век сл. Хр.

Размери: диаметър – 2,7 cм / височина – 1,3 cм.

Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.
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18. Керамичен пул (Обр. 12, 5)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.
Описание: кръгла форма с плоска задна част и
леко изпъкнало лице. Напречното сечение има
полусферична форма. Сиво-черен цвят. Няма
украса.
Размери: диаметър – 2,7 см / височина – 1,3 см.
Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.

19. Керамичен пул (Обр. 12, 6)
Местонамиране: площад „Св. Неделя“, София
– помещение № 7.
Описание: кръгла форма с плоска задна част и
леко изпъкнало лице. Напречното сечение има
полусферична форма. Сиво-черен цвят. Няма
украса.
Размери: диаметър – 2,4 cм / височина – 1,2 см.
Датировка: II-III век сл. Хр.
Паралели: Сингидунум – втората половина на
II до III век сл. Хр.; Сирмиум – II до III век сл. Хр.
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Обр. 9. Костени пулчета – площад „Св. Неделя“
II – началото на IV век сл. Хр.

Обр. 10. Керамични пулчета
I-V век сл. Хр.

25

Обр. 11. Глинени пулчета – площад „Св. Неделя“
II – началото на III век сл. Хр.
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Обр. 12. Глинени пулчета – площад „Св. Неделя”
II – началото на III век сл. Хр.
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Summary
Over a century of research in Serdica various objects have been found, which were interpreted
as pieces used in board games. There are not great in number but are sufficiently illustrative because
they come from different archaeological contexts. The subject of this article is precisely a part of these
finds – bone and ceramic counters found in the archeological excavations in the northern part of presentday St. Nedelya Square in the city of Sofia.
These types of finds occur throughout the period of Roman domination and very often remain
among the unpublished material or are mentioned only incidentally. The fact that their dating is
generally placed between the 1st and 5th century AD, except in the few cases where the context of their
finding – a grave, a room in a building, etc., is explicitly described and dated, as is in the case with the
finds from St. Nedelya Square in Sofia.
It is noted that the Serdica counters are similar in shape and dimensions to those found in 1st4th century AD in the rest of the provinces of the empire.
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ФИБУЛИ И ЕЛЕМЕНТИ НА КОЛАНА
ОТ ОБЕКТ „ЗАПАДНА ПОРТА НА СЕРДИКА“
(ІІ-VІ ВЕК)

Александър Станев
Обект „Западна порта на Сердика“ включва малка част от укрепената
територия на града – входното съоръжение с фортификационната система и
терен извън укреплението, който засяга протейхизмата и extra muros сграда
(Сн. 1). Първите разкопки стартират през 1974 г. и продължават седем сезона
до 1980 г. След подновяването на проучването, между 2011-2016 г. са проведени
пет археологически кампании, в които са регистрирани повече от 2000 находки,
които се отнасят към античния и късноантичен период, между които тридесет и
пет различни по функция елементи от костюма.

Сн. 1. Общ план на обект „Западна порта на Сердика“
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Настоящото проучване има за цел да представи въпросните изделия като
част от движимите културни ценности, открити на обекта. Интерпретацията
е извършена на база типологии от най-близките в географско отношение
територии, в съчетания с индивидуалната археологическа среда, в която е
регистриран всеки един екземпляр. Въпреки това представените изводи могат
да бъдат подкрепени или коригирани едва при пълното публикуване на обект
„Западна порта на Сердика“.1
По отношение на датировката най-ранна се явява лята фибула с пластично
удебеление в основата на лъка и спирален механизъм с долна тетива (Обр. 1).
Подобни находки са определени като „силно профилирани черноморско
придунавски тип“, чието производство започва в края на І и продължава до
ІІІ век. Те са характерни за крайдунавските провинции Dacia, Moesia Superior,
Moesia Inferior и спорадично в Pannonia (Redžić 2007, 24). Вторият център на
дистрибуция обхваща части от Северното Причерноморие. Според А. Амброз
става дума за импорт от Подунавието, който в последствие е възприет и започва
да се произвежда в локалните работилници (констатацията е направена от
регистрирането на полуфабрикати в Танаис). Вносната продукция навлиза в
края на І век, а местното производство започва през първата половина на ІІ век
(Амброз 1966, 40, 42).
Фибулата от „Западна порта“ е открита заедно с Обр. 6 и нумизматичен
материал от края на ІІІ век. (монета на император Проб) при проучване на участък
между двете укрепителни системи. Ситуацията на намиране представлява
интерес поради факта, че почти 1/3 от изложените в настоящото проучване
находки са открити тук. При полагането на сондаж, западно от петоъгълна
кула (фланкираща Западната порта от север), беше регистрирана своеобразна
„траншея“, с ориентация север-юг. Съоръжението е запълнено с речна баластра
и пясък, в които имаше висока концентрация на битова и строителна керамика,
монети, оловни пломби и дребни находки. Наблюдението показа специфично
напластяване, при което едрите речни камъни и фрагментите керамика се
разполагат по-горе, а в дълбочина, в пласт от по-фин пясък, се откриват металните
изделия и нумизматичния материал (Сн. 2). Ситуацията се интерпретира като
съоръжение свързано с вода (вероятно дренажна система). Нумизматичният
анализ показва, че траншеята е функционарила през ІІІ – първата половина на
ІV век.2 Това се потвърждава и от останалия движим материал.3
В хронологически порядък следващата находка е от тип „силно
профилирани фибули“ (Обр. 2). Разглежданият вариант намира паралели в
Единственото уточнение, което е необходимо да бъде направено, е че целенасочено
не са търсени и съответно представяни паралели от Сердика поради факта, че огромна част от
находките, открити при мащабните археологически проучвания от територията на града все още
не са публикувани.
2
При работата в сондажа са регистрирани над сто монети. Четири от тях са силно
изтрити от I-II век, а две от V-VI век. Две трети от останалите монети са от втората половина на III
век, а като цяло концентрацията им приключва до средата на IV век. Нумизматичният прочит е
извършен от доц. д-р Дочка Владимирова-Аладжова (НАИМ-БАН).
3
Коментарът е направен на база резултатите от заложения сондаж, който обхваща
северната половина на кв. І3, І4 и малка част от І5. Липсва и информация от какво ниво започва
„съоръжението“, тъй като във височина се регистрира съвременно нарушение на терена.
Траншеята се проследява в северна посока, като едно последващо проучване може да прецизира
или коригира направените изводи.
1
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Сн. 2. Северен профил на сондажа пред петоъгълната кула със сечение на траншеята

продукция, която се дистрибутира по горногерманския лимес, Noricum, Raetia,
Pannonia, Moesia Superior, Moesia Inferior, Dacia и по-рядко в зоната на свободен
Barbaricum. За региона се счита, че аналогичните изделия се появяват през
първата половина на ІІ в. и продължават да се употребяват до края на ІІ век (в
Moesia Superior са засечени и през първата половина на ІІІ век) (Генчева 2004, 3032; Cociş 2004, 56-57; Petković 2010, 84-85). Концентрирането им в лимесните зони
както в Германия, така и по р. Дунав предполага употребата им във военна среда.
Въпреки това се счита, че те може да са носени и от цивилно население (Cociş
2004, 57).
Екземплярът от Сердика е открит в пласт със съпътстващи материали,
между които много бронзови цинтове. На по-горно ниво е засечено друго
изделие (Обр. 25) – апликация с кръгла форма и релефна украса. Подобни
находки са широко разпространени на територията на империята и имат
значителен времеви обхват между ІІ – средата на ІІІ век. (Redžić 2013, 232). Те имат
разнообразно предназначение – за украса на военния колан или за кожените
ленти на войнишките поли (pteruges), украса на конска амуниция, а вероятно и с
цивилно приложение (Deschler-Erb 1999, 70). Апликацията е регистрирана в пласт
със строителни деструкции, датиран с два сребърни денария (на императрица
Фаустина Млада, сечен след 141 г., и на император Антонин Пий, сечен 161 г.) след
средата на ІІ век. От „Западната порта“ на Сердика произхожда още един сходен
екземпляр (Обр. 26), от участък извън укрепената територия, непосредствено
пред и до върха на петоъгълната кула, засечен в ниво със строителни деструкции.4
Изделието е с по-развита релефна украса, но като цяло попада в един тип с
Обр. 25. Общият коментар за Обр. 2, 25 и 26, е че най-вероятно се отнасят към
приносители с военен характер.
От средата на ІІ век се наблюдава разнообразие на находките по типове
4
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От същия участък, но на по-високо ниво е регистриран и Обр. 19.

и функционалност. Закопчаващите механизми са представени от четири
екземпляра. Два от тях са от сходен тип „пелтовидни катарами с правоъгълна
рама“ и са регистрирани заедно (Обр. 27-28). Дистрибуцията им се засича на
широка територия с доминантно представяне в лимесните зони, а произходът
им се търси като продължение на шарнирните пелтовидни токи, като
трансформацията протича около средата на ІІ век (Генчева 2009, 12; Redžić
2013, 32-33). За региона на Северните Балкани развитието им обхваща средата
/ втората половина на ІІ – началото на ІІІ век (Генчева 2009, 12; Redžić 2013, 34;
Radman-Livaja 2004, 94; Црнобрња, Крунић 1997, 274). Двете катарами са открити
в сондаж, непосредствено до протейхизмата.
Още две изделия допълват разнообразието от елементи на римския ажурен
колан. Първата находка е друг вариант на „пелтовидните токи с правоъгълна
рама“ (Обр. 29). Тя произхожда от компрометиран пласт в укрепената територия,
което не позволява допълнителен анализ. Времето на разпространение на тези
изделия съвпада с това на предходния тип, а за земите на юг от р. Дунав те
отново се срещат основно в лимесната зона, въпреки че локализирането им във
вътрешните провинции не е инцидентно (Генчева 2009, 12). Фрагмент от коланна
закопчалка представя друга форма за декорация на колана (Обр. 30). Според Е.
Генчева подобни затварящи механизми нямат функционално предназначение, а
служат единствено за украса. Примерите, които представя са от придуновските
крепости и се датират във втората половина на ІІ – началото на ІІІ век (Генчева
2009, 15-18). Дистрибуцията им се проследява във военните лагери от територията
на империята от Raetia и Germania Superior, през Pannonia и Dacia до Крим (Taurica)
през втората половина на ІІ век (Костромичев 2006, 63-66). Екземплярът от
„Западна порта“ е намерен в сондаж при триъгълната крепостна кула в пласт с
разнородни материали, включително ранносредновековна луница.
Синхронни на изложените елементи на римския ажурен колан са три
фибули, които представят различни типове, обединени от един фактор – в
долнодунавските провинции се разпространяват основно в лимесната зона.
Първата е местен вариант, производен на популярния тип Aucissa (Обр. 3).
Появяват се през ІІ век и се развиват до първата половина на ІІІ век. Срещат се
масово в лимесната зона от двете страни на р. Дунав (Petković 2010, 57-58; Redžić
2007, 16-17). На база на дакийските находки Cociş предполага, че са употребявани
основно във военна среда (Cociş 2004, 81). Екземплярът от „Западна порта
на Сердика“ е регистриран в насипен пласт със съпътстващ нумизматичен
материал от ІІІ – първата половина на ІV век (на императорите Диоклециан
и Лициний ІІ). В непосредствена близост е регистрирана коленчата фибула
(Обр. 4). Типът също се свързва основно с военно население, а представеният
вариант се развива през последната четвърт на ІІ – първата половина на ІІІ век
(Cociş 2004, 95). Разпространението му обхваща широка територия по Рейнския
и Дунавския лимеси, Британия, Сирия и Северна Африка. В балканските
провинции са представени основно в придунавските части на Moesia Superior,
Moesia Inferior и Dacia, а единични бройки се засичат и във вътрешните територии
(Petković 2010, 134; Генчева 2004, 48). При откриването на разглежданото изделие
отново се наблюдава гореописаната ситуация с монети, които обхващат широк
хронологически диапазон между ІІІ-V век. Втори вариант на коленчата фибула
е намерен в съседен участък, отново извън укрепената територия на града
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(Обр. 5). Произходът на тези паметници все още не е напълно изяснен, но те
се разпространяват основно в Noricum, Pannonia, Moesia Superior, Moesia Inferior и
Dacia, където се засичат по протежение на Дунавския лимес. Дистрибуцията
им започва в края на ІІ и приключва през началото / първата половина на
ІІІ век (Petković 2010, 159; Cociş 2004, 104-105; Redžić 2007, 41-42). Фибулата е
открита в коментираната вече ситуация с траншеята запълнена с баластра пред
петоъгълната кула, с нумизматичен материал от ІІІ век.
Две идентични изделия с Ω-видна форма и мобилна игла за прикрепяне
представят специфичен елемент от костюма (Обр. 6-7). Поради особеностите
на конструкцията има различно виждане относно тяхната функционална
принадлежност. Повечето от авторите определят подобни предмети като
фибули, чието разпространение се засича на широка територия „между
Британия и Африка“ от средата на ІІ до края на ІV / началото на V век (Petković
2010, 224; Cociş 2004, 130-131). В същото време се отчита и възможността те да
представляват закопчаващия механизъм на колана (Redžić 2013, 124-125). И
в двата случая изследователите приемат употребата им във военна среда. В
долнодунавските провинции дистрибуцията им доминира в лимесната зона, но
локализирането им във вътрешността на империята не е инцидентно (Petković
2010, 224). Двата екземпляра от „Западна порта на Сердика“ са регистрирани
в района на петоъгълната кула (в две различни ситуации без директна връзка
помежду си), но със съпътстващ нумизматичен материал от края на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Аналогична ситуация се наблюдава при Обр. 8. От изделието е запазен
малък фрагмент, който насочва към типа „пръстеновидни фибули“. Появяват
се в лимесните зони на провинциите Germania Superior, Raetia, Noricum и Pannonia
след края на Маркоманските войни. В Moesia Superior и Dacia отново се засичат в
придунавските области като за земите на юг от реката се разпространяват през
ІІІ – началото / първата половина на ІV век (Petković 2010, 226; Cociş 2004, 130;
Redžić 2007, 54). Разглежданата находка е открита при разкриването на участък от
Decumanus Maximus, непосредствено пред портата с монети от първата половина
на ІV век, като най-ранната е на император Константин ІІ, сечена през 316/317 г. в
Трир.
Фрагмент от бронзов предмет с покритие от сивкав метал (вероятно калай)
може да бъде интерпретиран като фалера (Обр. 31). Изделието се отличава с
висока ювелирна техника на изработка, като в запазената част личат борд със
сложен профил, ажурна украса и една буква („М“) от надпис. Подобни предмети
се свързват с част от военния колан от ІІІ век и са предназначени за закопчаване
на ремъка, на който е окачен мечът (Bishop, Coulston 2009, 163). Интерес за
настоящото проучване представляват находките с ажурна украса като при тях
също се наблюдават вариации в зависимост от изображението. Популярни
мотиви са концентрични кръгове, радиално разположени растителни декорации,
геометрични перфорации, с форма на свастика и други (Bishop, Coulston 2009,
162). По-редки са изделията с радиално разположен надпис около централна
фигура (най-често орел), в който е изписано името на военната част, или формула
със защитен характер за приносителя.
На юг от р. Дунав са публикувани няколко фалери с ажурна украса
(всички регистрирани в лимесната зона), но между тях не присъстват находки с
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надписи.5 Изследователите поставят тези изделия най-общо в ІІІ век (Црнобрња,
Крунић 1997, 282, сл. 461-462; Vujović 2003, 212, Т І, 1-7). Фрагментът от „Западна
порта“ е открит в укрепената площ на града, в пласт с разнородни (включително
съвременни) материали и монети основно от ІV век.
Интерес представлява една находка от 2016 г. (Обр. 9). Изделието принадлежи
към т.нар. „ранни фибули с подвито краче“, чиито произход се търси северно от
р. Дунав. При анализа на сходен екземпляр от Argamum G. Nuțu, F. Topoleanu и
D. Anton обобщават дискусията в румънската историография относно появата,
разпространението и хронологическите граници на тези находки в региона.
Началото на типа се поставя между управлението на императорите Антонин
Пий и Марк Аврелий, а финалът – в късния ІІІ век. Появяват се на територията на
провинция Dacia, откъдето се разпространяват в съседните провинции и зоната
на Barbaricum. Етническите им приносители се свързват с култура Sântana de
Mureș (Nuțu, Topoleanu, Anton 2014, 288; Cociş 2004, 147-148). Изследователите,
които разглеждат аналогични предмети на юг от р. Дунав, ги свързват директно
с варварско присъствие – като импорт на територията на Сърбия или като поява
с приносителите им в Североизточна България и Тракия (Petković 2010, 309-310;
Генчева 2004, 55; Генчева 1989, 35).6 Фибулата от „Западна порта на Сердика“ е
намерена в баластровия пласт, запълващ траншеята западно от петоъгълната
кула заедно с Обр. 5 и 31 и нумизматичен материал от ІІІ век (монета на император
Диоклециан, сечена 285-286 г.).
Следващите три находки са поставени в една група, но с условности поради
своята фрагментираност (Обр. 32-34). Само по себе си всяко едно от изделията
показва характеристики, които насочват към времето между края на ІІІ-ІV век.
Единствено Обр. 33 е типово различима катарама, която по класификацията на
M. Sommer влиза във Вид 1, Форма А, а в района на Подунавието се развиват между
290 и 400 г. (Sommer 1984, 59, 79). Сходни токи често се регистрират в гробове с
луковични фибули (разглежданият екземпляр е открит заедно с Обр. 18 – фибула
тип 2 по Keller), което според Redžić насочва към приносители с военен характер
(Redžić 2013, 127).7 От Обр. 32 е запазена рамка със сложен профил. Подобно
многопрофилно сечение, съчетано с овалната форма може да се отнесе към
гореизложения тип катарами с двойнопрегъната плочка. Находката е открита в
сондажа пред петоъгълната кула, в баластров пласт с Обр. 5 и 9 и нумизматичен
материал от ІІІ век. Вероятно подобна констатация може да бъде направена и
за езичето от тока, открито при сондаж в близост до протейхозмата (Обр. 34).
Последното е открито в баластров пласт с Обр. 13 (фибула тип 1 по Keller) и
съпътстващи монети от ІІІ век.
Една по-различна форма представя тока с правоъгълна рамка с
многопрофилно сечение и декоративно оформени ъгли (Обр. 35). Сходни
изделия са отделени във Вид 1, Форма С по типологията на Sommer и вариант
В статията си за римските ажурни изделия от Pannonia Ibolya Lakosné-Sellye представя
значителен брой фалери от украси на колесници, част от които произхождат от южнодунавските
римски провинции и показват сходни стилови характеристики с разглежданата находка (Lakosné-Sellye 1940, Taf. XXXII, 2; XXXV, 1-3; XXXVI, 1, 3).
6
В предходна статия Е. Генчева представя идентична находка от София (Генчева 1989, 32,
обр. 1г).
7
С лице с военен ранг е свързан инвентара от гроб № V/2002 от Източния некропол на
Сердика, който включва коланна гарнитурата със сходна тока и луковична фибула (Ivanov 2005).
5
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“b” в изследването на Keller (Sommer 1984, 59; Keller 1971, 61). Появата им съвпада
с времето на разпространение на предходните токи, като дистрибуцията им
продължава и през първата половина на V век. При разглежданата находка се
наблюдава липса на изтъняване на задната част на рамката, прийом характерен
за катарамите след средата на ІV век. Ситуацията на откриване също предполага
по-ранна дата (открита при проучването на участък от Decumanus Maximus извън
крепостната стена, в пласт с монети от първата половина на ІІІ – първата половина
на ІV век).
По-късната група находки обхваща т.нар. „луковични фибули“, от които
са регистрирани тринадесет екземпляра и за обекта се явяват най-масово
представеният тип елементи на костюма. Те са откривани през четирите
археологически кампании и с изключение на Обр. 15 всички са от участъци
извън укрепената територия на града. Комплексно, „луковичните фибули“ от
обект „Западна порта“ представят най-малко три типа с различни варианти
(част от разглежданите изделия са силно фрагментирани, което затруднява
интерпретацията им), с времеви характеристики между края на ІІІ / началото на
ІV – края на ІV / началото на V век.
Най-ранният тип обединява пет екземпляра (Обр. 10-14), които влизат в
тип 1 по Keller и Pröttel (Keller 1971, 33; Pröttel 1989, 349). Произходът им се търси
в края на ІІІ – началото на ІV век в Pannonia (Keller 1971, 33). Според Е. Генчева
тези фибули се разпространяват в балканските провинции след средата на ІІІ в.,
където са включени в тип 24б (или Николаево) (Генчева 2004, 63). За територията
на Moesia Superior е констатирана концентрация в лимесната зона във времето
между края на ІІІ – първата четвърт на ІV век. Същите се явяват масова продукция
и са отделени във типове 34/А1 по Petković и ХХХVІ/1 по Redžić (Petković 2010,
263; Redžić 2007, 66).
Втората група включва четири находки (Обр. 15-18), които се отнасят към
тип 2, вариант B по Keller и Pröttel (Keller 1971, 36; Pröttel 1989, 357). В регионален
аспект същите са обособени в тип 34, вариант В2 по Petković, тип ХХХVІ, вариант
1 по Redžić и тип 24в по Генчева (Petković 2010, 263; Redžić 2007, 66, Генчева 2004,
63). Keller проследява разпространението им в провинциите Pannonia, Raetia и
Germania Inferior през първата половина на ІV век. (Keller 1971, 36). За земите на
юг от Долен Дунав се срещат основно в лимесната зона на Pannonia Secunda, Moesia
Superior, Dacia Ripensis и Moesia Inferior, а единични екземпляри са регистрирани
във вътрешните провинции Dardania, Dacia Meditteranea и Thracia. Времето им на
разпространение отново е през първата половина – средата на ІV век. (Petković
2010, 263; Redžić 2007, 66; Генчева 2004, 63).
Последната група обединява четири находки (Обр. 19-22), които попадат в
тип 3, вариант В по Keller. Типът е разпространен в Pannonia и Raetia във времето
340-360 г. (Keller 1971, 38). Подобна е констатацията на Pröttel, който включва
сходни изделия в тип 3/4B и ги датира между 330-380/400 г. (Pröttel 1989, 362-363).
S. Petković отчита повсеместно разпространение на територията на Сърбия на
изделията от тип 34/D2 между 364-380 г. (Petković 2010, 267-268). Сходна позиция
застъпва Е. Генчева, която счита, че типът остава в употреба за продължителен
период и вероятно преминава границата ІV/V век.
Шест от фибулите от типове 1 (Обр. 10-13) и 2 (Обр. 17-18) по Keller,
намерени между куртината и протеихизмата, са от пласта с речна баластра
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от траншеята пред крепостната стена. Други две са открити с нумизматичен
материал съответно: Обр. 15 – с монета на император Лициний и Обр. 16 – с
монета на император Филип ІІ.
Всички находки от тип 3 по Keller са регистрирани в сондажи по външното
лице на крепостната стена. Три от изделията са в пластове с нумизматичен
материал съответно: Обр. 20 (първата половина на ІV – края на ІV / началото на V
век), Обр. 21 (средата – края на ІV век) и Обр. 22 (първата половина на ІV век).
Като най-късни се явяват две отделни находки, които се поставят в един
по-късен етап от живота на антична Сердика. Любопитен екземпляр е фибула
с лък украсен с имитация на усукана тел и специфично оформено краче (Обр.
23). Находката съчетава характеристиките на няколко късноантични типа – лети
двуделни фибули с дъговидно извит лък, Прага и Виминациум. Цялостната визия
на изделието го поставя в тип 7б по Генчева. Това са широко разпространени
късноантични войнишки аксесоари, които произхождат основно от кастелите,
включително в дълбочина на долнодунавските провинции, и се датират V век
(Генчева 2004, 23). В същото време по декорация на лъка, находката може да се
включи в обособения от M. Schulze-Dörlamm тип Прага. Авторът свързва появата
на среднодунавските прототипи със севернокавказките племена (вероятно
алани), които са увлечени от хунската инвазия, а хронологически ги отнася към
втората трета на V век. Същите се разпростират в два региона – на север от р.
Дунав, между Бохемия и Днестър и в Прибалтика (Schulze-Dörrlamm 1986, 600605). Източните изделия са разгледани от И. Гавритухин, които формира тип
Пилвини (с вариант Вилканци). Той също свързва произходът им с Кавказ, а за
време на разпространението им посочва втората половина на V в. Територията
им на разпространение кореспондира с водните пътища между Прибалтика и
Подунавието (Гавритухин 1989, 79-80). Специфичната извивка на крачето намира
аналог сред изделията от тип Виминациум, като при единични екземпляри то е
съчетано и с лък, имитиращ извита тел (Генчева 2004, 23-24, Т ІІІ, 10-12; SchulzeDörrlamm 1986, 603-608, Abb. 11, 1-12). Според Schulze-Dörrlamm основният регион
на локализирането на паметници от този тип са североизточните провинции на
Източната Римска империя, а хронологическия период – времето между втората
половина на ІV – втората половина на V век/ началото на VІ век, а дистрибуцията
им протича чрез източногермански наемници в имперската войска (SchulzeDörrlamm 1986, 605-606).
На база представените по-горе характеристики е видимо, че фибулата
от „Западна порта“ показва значителни отклонения, които не позволяват
директното ѝ включване към предложените по-горе типове. В същото време
единични екземпляри от територията на Европа показват, че подобни вариации
не са рядкост – случайна находка от „северните покрайнини“ на некропола
Чатыр-Даг, гроб 80 от некропола при р. Дюрсо, Новоросийск, и от територията на
кастела Carnuntum, Австрия (Мыц, Лысенко, Щукин, Шаров 2006, 133-134, рис. 11,
1; Дмитриев 1982, 79, рис. 4, 5; Schulze-Dörrlamm 1986, 606, Abb. 11, 1). Любопитно е,
че всички те се свързват директно с варварско присъствие. От една страна подобна
интерпретация не може да бъде буквално приета за разглежданото изделие, а от
друга присъствието на фибула с варварски произход не е инцидентно за обект
„Западна порта на Сердика“ (обр. 9). Сама по себе си находката е локализирана
в укрепената част на града, близо до крепостната стена, в пласт с монета на
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император Лициний ІІ.
Последна, в хронологически аспект, е единична находка – фибула „с
подвито краче“, която отново произхожда от укрепената територия на града
(Обр. 24). Същата принадлежи към широко разпространения тип фибули „с
подвито краче“. Сходни изделия попадат в група О по Maguranu, според когото
те са концентрирани на юг от Дунав във времето около втората половина на VІ век
(Maguranu 2008, 21). Е. Генчева прецизира разпространението на типа във втора
третина на VІ – началото на VІІ век (Генчева 2004, 58). Разглежданият екземпляр е
открит със съпътстваща монета от 16 нумии, сечена в Тесалоника през 538-562 г.
Фибулата не е единствената от типа „с подвито краче“ от обект „Западна
порта“ (Сн. 3). При предходната кампания археологически проучвания (19741980 г.) е намерено още едно изделие от варианта на изработване чрез огъване
на метална лента. Те се явяват по-ранни спрямо групата на предходната находка,
като времево се разполагат около началото – края на VІ век (Генчева 2004, 58).8
В хронологически аспект находките от обект „Западна порта на Сердика“

Сн. 3. Фибула с подвито краче

формират две големи групи: първата половина на ІІ – началото / първата
половина на ІІІ и втората половина на ІІІ – втората половина на ІV в., единични
паметници се датират през целия ІІІ век, а две фибули се отнасят към V – края
на VІ век.9 Този времеви интервал напълно отговаря на общата датировка на
обекта (Борисова-Кацарова, Аладжов 2013; Борисова-Кацарова, Аладжов 2014;
Борисова-Кацарова, Горянова 2015).
Ранната група паметници включва разнородни изделия, които могат да
бъдат обединени от един фактор, а именно, че почти всички пряко или косвено
се свързват с римския военния костюм от периода, като единични изделия,
подобно на двете апликации за колан (Oбр. 25-26) и фрагментите от фалера (Обр.
31) и коланната закопчалка (Oбр. 30) имат и параден характер.
От проучванията проведени между 1974-1980 г., като елемент от костюма, е регистрирана
единствено тази фибула.
9
Значителна част от представените находки са открити в археологическа среда със
съпътстващ нумизматичен и керамичен материал синхронен на предложените дати.
8

38

От представените образци две фибули (Oбр. 2 и 5) и фалерата (Обр.
31) предполагат внос от граничните провинции на Среден Дунав, а Обр. 9 от
териториите северно от р. Дунав. Последната се свързва директно с култура
Sântana de Mureș, а локализирането ѝ на територията на Сердика може да се
интерпретира като едно от ранните свидетелства за контакти със северните
варварски народи.
Процентно като най-масов тип се явяват различните варианти „луковични“
фибули, които са и „по-късната“ група паметници от обект „Западна порта
на Сердика“. В дадения случай интерес предизвикват два фактора – всички
(с изключение на един екземпляр) са открити в различни участъци извън
укрепената територия на града и че повече от половината от тях са открити в
многократно коментираната „траншея“ пред петоъгълната кула, която сама по
себе представлява своеобразен затворен комплекс. Друг факт, е че луковичните
фибули представят единствено ранните варианти на типа, като разпространението
им в разглеждания обект приключва преди края на ІV век (по археологическите
ситуации на откриване).
Темата относно приносителите на подобни изделия е многократно
коментирана в специализираната литература, а ситуацията на намиране на голяма
част от луковичните фибули от „Западна порта на Сердика“ не предразполага
към допълнителен анализ. Въпреки това следва да се обърне внимание на факта,
че голяма част от тях са открити в близост с други елементи на костюма, които се
свързват с военно население.
Липсата на по-сериозно присъствие на елементи на костюма от V-VІ
век може да се обясни с предходните археологически проучвания, по време на
които са проучени по-голямата част от въпросните пластове. Двата екземпляра
предоставят частична информация, отново акцентирана върху приносители с
военен характер. Тук отново трябва да се обърне внимание на изделието, което се
свързва с варварско присъствие (Обр. 23).
Наблюдението върху представените материали от „Западна порта на
Сердика“ могат да се обобщят в няколко насоки. Времевият интервал обхваща
първата половина на ІІ – края на VІ век, което съвпада както с датата на обекта,
така и с развитието на антична и късноантична Сердика. По-ранните елементи на
костюма типово произхождат от лимесните зони на Рейн и Дунав, а значителен
процент от тях (подобна констатация е валидна и за по-късните изделия) се
свързват с военни приносители.10 Всички находки са от медна сплав (вероятно
бронз), като напълно липсват по-евтините изделия, изработени от желязо, както
и луксозната ювелирна продукция от благородни материали, което насочва към
социалния статут на това население. Две от представените фибули се свързват с
варварски инфилтрации в региона, но в различен период от време.

Навлизането на находки от запад намира потвърждение и от нумизматичния материал,
който показва сходни характеристики (информацията ми е дадена от доц. д-р Дочка Владимирова
Аладжова на база предварителната обработка на монетите от обект „Западна порта на Сердика“).
10
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Каталог
Обр. 1. Фибула.
ПИН 1853. Регистрирана на 10.06.2016 г., кв. I4,
кота 537,12 м (в баластров пласт задено с Обр.
6 и нумизматичен материал от края на ІІІ век).
Описание: Фибула с врязана украса. Липсват
част от крачето и иглодържателя и иглата.
Изработено от медна сплав с размери 60,0 х
18,0 мм и тегло 8 гр.
Тип: вариант ІІ-1 (Амброз 1966, 42); ІХ/2 (Redžić
2007, 24).
Датировка: първата половина на ІІ век.
Обр. 2. Фибула.
ПИН 692. Регистрирана на 16.10.2012 г., сграда 1,
помещение 7, кота 536,72 м. (в пласт с бронзови
цинтове).
Описание: Фибула с пластична украса. Липсва
иглата. Изработено от медна сплав с размери
66,6 х 24,9 мм, височина на лъка 30,0 мм и тегло
17 гр.
Тип: 8a8b2a (Cociş 2004, 56-57); 13/D (Petković
2010, 84-85); 9в (Генчева 2004, 33-32) V/3 (Redžić
2007, 20).
Датировка: първата половина на ІІ – втората
половина на ІІ век.
Обр. 3. Фибула.
ПИН 1236. Регистрирана е на 05.07.2014 г., кв. I2,
кота 538,79 м. (от насипаната пръст).
Описание: Фрагмент от фибула. Запазени са
лъкът, плочката на шарнирния механизъм и
част от иглата. Изработено от медна сплав с
размери 23,4 х 14,5 мм и тегло 5 гр.
Тип: 14c3b (Cociş 2004, 81); 9/C (Petković 2010, 5658); ІV/3 (Redžić 2007, 17).
Датировка: ІІІ век.
Обр. 4. Фибула.
ПИН 1204. Регистрирана на 03.07.2014 г., кв.
I2, кота 538,49 м. (в пласт с нумизматичен
материал от първата половина на ІV – V век).
Описание:
От
фибулата
са
запазени
цилиндърът за спиралата, лъкът, части от
крачето и иглодържателя, както и фрагмент
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от иглата. Тялото е изработено от медна сплав,
а иглата от желязо с размери 33,7 х 22,6 мм,
височина на лъка 18,1 мм и тегло 13 гр.
Тип: 19а6а1а (Cociş 2004, 94-95); 16в (Генчева
2004, 48); 18е (Petković 2010, 133-134); ХV/2
(Redžić 2007, 36-37).
Датировка: последната четвърт на ІІ – средата
на ІІІ век.
Обр. 5. Фибула.
ПИН 1705. Регистрирана на 12.05.2016 г., кв. I4,
кота 537,20 м (с обр. 9 и обр. 32 и нумизматичен
материал от ІІІ век).
Описание: Профилирана шарнирна фибула
с релефна украса. Напълно запазено тяло
с липсващ шарнирен механизъм и игла.
Изработено от медна сплав с размери 33,1 х
16,3 мм, височина 19 мм и тегло 9 гр.
Тип: 19f1a1 (Cociş 2004, 104-105); 20/А (Petković
2010, 160); ХVІ (Redžić 2007, 41-42).
Датировка: краят на ІІ – първата половина на
ІІІ век.
Обр. 6. Фибула/Катарама.
ПИН 1857. Регистрирана на 10.06.2016 г., кв.
I4, кота 537,09 м (в баластров пласт с обр. 1 и
нумизматичен материал от края на ІІІ век).
Описание: Находката е двусъставна – овална
рамка с профилирано сечение и езиче. Всички
компоненти на изделието са изработени от
медна сплав с размери съответно: рамката –
49,8 х 46,8 мм, дебелина 4 мм, езичето дължина
52,5 мм и общо тегло 21 гр.
Тип: 28b1 (Cociş 2004, 131); 29 (Petković 2010, 224);
35 (Генчева 2004, 77); ХІ/3 (Redžić 2013, 124-125).
Датировка: втората половина на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Обр. 7. Фибула/Катарама.
ПИН 2077. Регистрирана на 28.07.2016 г., кв.
I5/H6, в пласт с чакъл на кота до 539,60 м (с
нумизматичен материал от втората половина
на ІІІ – първата половина на ІV век).
Описание: Катарама с овална рамка с

профилирано сечение. Езичето липсва.
Изработена от медна сплав с размери 42,8 х 47,8
мм и тегло 9 гр.
Тип: 28b1 (Cociş 2004, 131); 29 (Petković 2010, 224);
35 (Генчева 2004, 77); тип ХІ, вариант 3 (Redžić
2013, 124-125).
Датировка: втората половина на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Обр. 8. Фибула/Катарама.
ПИН 1235. Регистрирана е на 05.07.2014 г., кв.
Н2, кота м. (в пласт с нумизматичен материал
от първата половина на ІV век, най-ранната е
на Константин ІІ, сечена през 316/317 в Трир).
Описание: Фрагмент от катарама (част от дъгата
с прехода към задната страна). Изработено от
медна сплав с размери 26,0 х 17,4 мм и тегло 3
гр.
Тип: 30 (Petković 2010, 227); ХІ/2 (Redžić 2013,
114-115); 27 (Cociş 2004, 129-130); ХХV/2 (Redžić
2007, 54).
Датировка: втората половина на ІІІ – първата
половина на ІV век.
Обр. 9. Фибула.
ПИН 1706. Регистрирана на 12.05.2016 г., кв. I4,
кота 537,18 м (в баластов пласт с обр. 5 и обр. 32
и нумизматичен материал от ІІІ век).
Описание: Напълно запазен екземпляр. Всички
компоненти на изделието са изработени от
медна сплав с размери 69,2 х 31,8 мм, височина
на лъка 30,6 мм и тегло 17 гр.
Тип: Gruppe VI, Type 161-162, Variante 2
(Almgren 1897, 76-78); Дакийски тип (Diaconu
1971, 248); 37a2b1 (Cociş 2004, 143); 19б (Генчева
2004, 55); 35/А (Petković 2010, 309-310).
Датировка: втората половина на ІІІ век.
Обр. 10. Фибула.
ПИН 1490. Регистрирана на 21.04.2016 г., кв.
J3, кота 538,28 м (с доминиращ нумизматичен
материал от първата половина на IV век).
Описание: Фибула с пластична украса. Липсват
едното рамо, пружинният механизъм и иглата.
Изработено от медна сплав с размери 55,3 х

23,8 мм, височина на лъка 23,7 мм и тегло 12 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първата половина на ІV век.
Обр. 11. Фибула.
ПИН 1774. Регистрирана на 28.05.2016 г.,
кв. J3, на кота 537,84 м. (в баластров пласт с
нумизматичен материал от ІІІ век).
Описание:
Изцяло
запазено
изделие.
Изработено съответно тялото от медна сплав,
а иглата от желязо, с размери 59,4 х 46,9 мм,
височина на лъка 23,9 см и тегло 24 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.
Обр. 12. Фибула.
ПИН 1814. Регистрирана на 09.06.2016 г., кв. I4,
кота 537,18 м (в баластров пласт с нумизматичен
материал от края на ІІІ – края на ІV / началото
на V век).
Описание: Фрагмент от фибула с релефна
украса. Запазени са част от рамото и
пластичния завършек. Изработено от медна
сплав с размери 20,6 х 7,0 мм и тегло 4 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първа половина на ІV век.
Обр. 13. Фибула.
ПИН 1951. Регистрирана на 16.06.2016 г., кв. J6,
кота 537,22 м (в баластров пласт с нумизматичен
материал от ІІІ век).
Описание: Фрагмент от фибула с релефна
украса. Запазени са част от рамото и
пластичният завършек. Изработено от медна
сплав с размери 18,6 х 7 мм и тегло 3 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първата половина на ІV век.
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Обр. 14. Фибула.
ПИН 2059. Регистрирана на 27.07.2016 г., кв.
I5/H6, в пласт с чакъл на кота до 539,60 м (с
доминиращ нумизматичен материал от IV
век).
Описание: Фибула с врязана украса. Липсват
едното рамо и иглата. Изработено от медна
сплав с размери 23,3 х 60 мм и тегло 22 гр.
Тип: 1 (Keller 1971, 32-35); 2B (Pröttel 1989, 349353); 24б (Генчева 2004, 63); 34/А1 (Petković 2010,
263); ХХХVІ/1 (Redžić 2007, 66).
Датировка: първата половина на ІV век.

J3, кота 537,40 м (с нумизматичен материал
от първата половина на III (император
Александър Север) – първата половина на IV
век (император Констанций II).
Описание: Фибула с врязана украса и с
функционални отвори върху раменете. Липсва
иглата. Изработено от медна сплав с размери
50,1 х 74,2 мм и тегло 35 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.

Обр. 15. Фибула.
ПИН 314. Регистрирана на 13.09.2011 г., кв.
D3, кота 539,42 м (съпътстващ нумизматичен
материал от ІІІ-ІV век, монета на император
Лициний).

Обр. 18. Фибула.
ПИН 1730. Регистрирана на 17.05.2016 г., кв.
I4, кота 537,08 м (в баластров пласт с обр. 33
и нумизматичен материал от ІІ – първата
половина на ІV век).

Описание: Фибула с релефна украса. Запазено е
тялото, с изключение на фрагментирано рамо
и липсващи пластични окончания, пружинен
механизъм и игла. Изработено от медна сплав
с размери 48,6 х 14,8 мм, височина на лъка 19,9
мм и тегло 10 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първа половина на ІV век.

Описание: Фрагмент от лъка на фибулата.
Изработено от медна сплав с размери 34,6 х
12,5 мм, запазена височина на лъка 13 мм и
тегло 5 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.

Обр. 16. Фибула.
ПИН 1413. Регистрирана на 14.07.2014 г., кв. J2,
кота 538,26-538,06 м. (в пласт с нумизматичен
материал на император Филип ІІ (244-47 г. –
цезар; 247-249 г. – август); основно І V век).
Описание: Фрагмент от фибула с релефна
украса. Запазени са част от лъка и крачето с
иглодържателя. Изработено от медна сплав
с дължина 35 мм, височина на лъка 26,8 мм и
тегло 6 гр.
Тип: 2 (Keller 1971, 35-36); 2B (Pröttel 1989, 353357); 24д (Генчева 2004, 64); 34/В2 (Petković 2010,
263-264); ХХХVІ/2 (Redžić 2007, 67).
Датировка: първата половина на ІV век.
Обр. 17. Фибула.
ПИН 1642. Регистрирана на 04.05.2016 г., кв.
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Обр. 19. Фибула.
ПИН 569. Регистрирана на 01.10.2012 г., кв. Н4,
кота 538,25 м.
Описание: Фибула с релефна украса. Запазени
са част от лъка, крачето с иглодържателя.
Изработено от медна сплав с размери 60,2 х 8,4
мм, височина на лъка 20,0 мм и тегло 15 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 20. Фибула.
ПИН 1130. Регистрирана на 30.06.2014 г., кв.
В13, кота 538,04 м. (в пласт с нумизматичен
материал от първата половина на ІV – края на
ІV / началото на V век).

Описание: Фибула с релефна украса. Липсва
пружинният механизъм. Тялото е изработено
от медна сплав, а иглата от желязо с размери
56,0 х 36,0 мм, височина на лъка 23,7 мм и тегло
15 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 21. Фибула.
ПИН 1279. Регистрирана на 08.07.2014 г., кв.
В12, кота 538,10 м. (в пласт с нумизматичен
материал от средата – края на ІV век).
Описание: Пластичен завършек от фибула.
Изработено от медна сплав с размери 16,6 х
12,0 мм и тегло 5 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 22. Фибула.
ПИН 1358. Регистрирана на 11.07.2014 г., кв. J3,
кота 537,57 м. (в пласт с нумизматичен материал от първата половина на ІV век; найранната на император Константин І, 306-311 г.,
сечена в Никомедия).
Описание: Фибула с релефна украса. Запазено е
тялото, с изключение на фрагментирано рамо
и липсващи пластични окончания, пружинен
механизъм и игла. Изработено от медна сплав
с размери 60,3 х 16,8 мм, височина на лъка 26,8
мм и тегло 16 гр.
Тип: 3B (Keller 1971, 37-38); 3/4B (Pröttel 1989,
362-363); 24д (Генчева 2004, 64); 34/D2 (Petković
2010, 266-268); ХХХVІ/3 (Redžić 2007, 68).
Датировка: средата – втората половина на ІV
век.
Обр. 23. Фибула.
ПИН 762. Регистрирана на 16.05.2013 г., сграда
№ 1, помещение № 9, кота 539,00 м. (в пласт с

монета на император Лициний ІІ (317-324 г.),
сечени в Хераклеа).
Описание: Фибула с украса от врязани линии
и декоративно оформена дъга. Запазено е
тялото, а иглата и пружинният механизъм
липсват. Изработено от медна сплав с размери
39,9 х 20 мм и тегло 5 гр.
Тип: 7б (Генчева 2004, 23); Прага (SchulzeDörrlamm 1986, 600-605); Виминациум (SchulzeDörrlamm 1986, 605-606).
Датировка: V век.
Обр. 24. Фибула.
ПИН 822. Регистрирана на 28.05.2013 г., кв.
С4, кота 539,55 м. (в пласт с разнороден
нумизматичен материал, включително 16
нумии, сечени в Тесалоника – 538-562 г.).
Описание: Фибула с релефна украса. Запазено е
тялото и част от пружинния механизъм, иглата
липсва. Тялото е изработено от медна сплав, а
пружинния механизъм от желязо. Размери
38,5 х 15,3 мм, височина на лъка 16,0 мм и тегло
5 гр.
Тип: Група О (Maguranu 2008, 21).
Датировка: VІ век.
Обр. 25. Апликация.
ПИН 629. Регистрирана на 10.10.2012 г., сграда
1, помещение 7, на кота 537, 09 м (горното
ниво е датирано с два сребърни денария – на
императрица Фаустина Млада, сечен след 141
г., и на император Антонин Пий, сечен 161 г.).
Описание: Апликацията е с кръгла форма с
релефна украса, частично фрагментирано.
Изработено от медна сплав с диаметър 28,4 мм
и тегло 1 гр.
Тип: ХІХ/4 (Redžić 2013, 232).
Датировка: втората половина на ІІ век.
Обр. 26. Апликация.
ПИН 612. Регистрирана на 08.10.2012 г., кв. Н4,
кота 537,90 м.
Описание: Апликацията е с кръгла форма с
релефна украса, частично фрагментирано.
Изработено от медна сплав с диаметър 22,2 мм,
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височина 5,4 мм и тегло 2 гр.
Тип: ХІХ/4 (Redžić 2013, 232).
Датировка: втората половина на ІІ век.
Обр. 27. Катарама.
ПИН 1079. Регистрирана на 25.06.2014 г., кв.
Н11, кота 537,80 м. (в пласт с обр. 28).
Описание: Запазена е рамката с липсващ
фрагмент от предната част. Изработено от
медна сплав с размери 38,98 х 20,8 мм и тегло
4 гр.
Тип: пелтовидни токи с правоъгълна рама
Генчева (Генчева 2009, 12-15); ІІІ/1 (Redžić 2013,
35).
Датировка: средата / втората половина на ІІ –
началото на ІІІ век.
Обр. 28. Катарама.
ПИН 1087. Регистрирана на 25.06.2014 г, кв. Н11,
кота 537,67 м. (в пласт с обр. 27).
Описание: Фрагмент от задната част на
рамката, запазена е част от основата на езичето.
Изработено от медна сплав с размери 27,9 х
25,7 мм и тегло 7 гр.
Тип: пелтовидни токи с правоъгълна рама
(Генчева 2009, 12-15); ІІІ/1 (Redžić 2013, 35).
Датировка: средата / втората половина на ІІ –
началото на ІІІ век.
Обр. 29. Катарама.
ПИН 978. Регистрирана на 12.06.2014 г., С1, кота
539,71 м. (от насипаната пръст).
Описание: Запазени са рамката с липсващо
парче от задна част и основата на езичето.
Изработено от медна сплав с размери 39,8 х
33,1 мм и тегло 12 гр.
Тип: пелтовидни токи с правоъгълна рама
(Генчева 2009, 12); ІІІ/2 (Redžić 2013, 60).
Датировка: средата / втората половина на ІІ –
началото на ІІІ век.
Обр. 30. Закопчалка.
ПИН 1645. Регистрирана на 04.05.2016 г., кв.
С11, кота 537,22 м.
Описание: Фрагмент от задната част.
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Изработено от медна сплав с размери 17,2 х
10,4 мм и тегло 1 гр.
Тип: закопчалка с пелтообразна халка (Генчева
2009, 18).
Датировка: втората половина на ІІ.
Обр. 31. Фалера.
ПИН 596. Регистрирана на 03.10.2012 г., кв. В10,
сграда 2, помещение 10, кота 538,81 м.
Описание: Фрагмент от фалера с ажурна украса.
Запазени са бордът, част от вътрешната мрежа
и една буква от надписа. Изработено от медна
сплав с размери 28,6 х 20,7 мм, дебелина 3 мм и
тегло 3 гр. По двете повърхности има следи от
покритие от светлосив метал, вероятно калай.
Тип: с ажурна украса (Bishop, Coulston 2009,
162-163).
Датировка: ІІІ век.
Обр. 32. Катарама.
ПИН 1709. Регистрирана на 12.05.2016 г., кв. I4,
кота 537,10 м (в баластров пласт с Обр. 5 и Обр.
9 и нумизматичен материал от ІІІ век).
Описание: От токата е запазена само рамка със
сложен профил. Изработено от медна сплав с
размери 24,9 х 25,8 мм и тегло 3 гр.
Тип: ХV/1 (Redžić 2013, 127-128).
Датировка: втората половина на ІІІ – началото
на ІV век.
Обр. 33. Катарама.
ПИН 1729. Регистрирана на 17.05.2016 г., кв.
I4, кота 537,12 м (в баластров пласт с Обр. 18
и нумизматичен материал от ІІ – първата
половина на ІV век).
Описание: Токата е формирана от езиче с
врязана украса и плочка от пластина, прегъната
на две, със следи от два нита. Рамката липсва.
Плочката и езичето са изработени от медна
сплав, а нитовете от желязо. Изделието е с
обща дължина 41,1 мм (размери на плочката
24,7 х 22,2 мм) и тегло 4 гр.
Тип: Вид 1, Форма А Sommer (Sommer 1984, 59,
79); тип ХV, вариант 1 Redžić (Redžić 2013, 127128).

Датировка: втората половина на ІІІ – началото
на ІV век.
Обр. 34. Катарама.
ПИН 1906. Регистрирана на 15.06.2016 г., кв. J6,
кота 537,44 м (в пласт с Обр. 13 и нумизматичен
материал от ІІІ век).
Описание: Езиче от катарама (фрагментирано).
Изработено от медна сплав с размери 22,7 х 5
мм и тегло 1 гр.
Тип: ХV/1 (Redžić 2013, 127).
Датировка: втората половина на ІІІ – началото
на ІV век.
Обр. 35. Катарама.
ПИН 1334. Регистрирана на 10.07.2014 г., кв.
J3, кота 538,05 м. (в пласт с нумизматичен
материал от първата половина на ІІІ – първата
половина на ІV век).
Описание: Запазена е рамката с липсващо
парче от задната част. Изработено от медна
сплав с размери 39,7 х 19,7 мм и тегло 7 гр.
Тип: Вид 1, Форма С (Sommer 1984, 59); вариант
“b” (Keller 1971, 61); ХV/Redžić (Redžić 2013, 170171).
Датировка: ІV век.
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Summary

Thirty-five adornments were discovered during the two archaeological campaigns of the site
„West Gate of Serdica”.
They belong to two major chronological groups: first half of 2nd – beginning/first half of 3rd
and second half of 3rd – second half of 4rd century. Single items are dated in 3rd and two fibulas in
5th – end of 6th century. Earlier adornments originate from the limes zone of Rheine and Danube and
major part of them belongs to roman military equipment. Same assertion is valid also for the big part of
the later items.
All of archaeological adornments were made from cooper alloy (probably bronze). In the „West
Gate of Serdica” site the cheaper articles (made of iron) lack completely, as well as the luxurious jewelry.
Two of the fibulas can be associated with barbarian infiltrations in Serdica district.
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ТРАГЕДИИ В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА:
КМЕТОВЕ УБИТИ ПО ВРЕМЕ НА МАНДАТА ИМ

Александър Мирков
От Освобождението на България до днес София е управлявана от 56
кметове. Преобладаващата част от тях ръководят Столичната община, заредени
с мисълта да модернизират и благоустрояват града, бързо да го доближат до
големите европейски центрове. Но професионалните амбиции на трима от тях
са прекършени от насилствена смърт.
От пролетта на 1920 г. започва самостоятелното управление на БЗНС.
Стремежът на земеделското правителство за всеобщо преобразование на страната
засяга и устройството на общинските институции. Премиерът Александър
Стамболийски е категоричен, че управлението на столицата трябва да се намира
в пряка зависимост от централната изпълнителна власт. През април 1922 г. е
приет Закон за Столична община, който до голяма степен копира устройството
на френската столица Париж. Най-впечатляващото в законодателния акт е
положението, че кметът и 12 от членовете на Централния общински съвет се
назначават с постановление на Министерския съвет, утвърдено с царски указ.
На 8 юни се извършва предаването на общинската управа. Начело застава
седемчленна комисия, а за кмет е определен Крум Попов.
Скоро в публичното пространство се поднася подробна информация за
новия шеф на общината. Кр. Попов е роден на 30 юни 1892 г. в с. Караагач (днес
гр. Левски). Деветгодишен претърпява злополука и десният му крак завинаги
остава крив навътре. Въпреки този недъг участва в Балканската война, а след края
на Междусъюзническата война е демобилизиран. Завършва право в Софийския
университет „Свети Климент Охридски” (1919 г.). Междувременно от началото
на 1914 г. Попов става член на БЗНС. Запознава се с един от неговите лидери
– Александър Димитров – и попада под негово влияние и опека. Премества се
в Плевен, но по-голяма част от времето си започва да посвещава на партийни
дела в местната околийска дружба. През пролетта на 1920 г. Попов е изтеглен
в София. Последователно заема управленски длъжности във вътрешното
министерство и в ръководството на БЗНС. Същевременно е председател на Съюза
на цвеклопроизводителите и член на Комитета за селска диктатура (Андонова
1980, 45).
Сред жителите на столичния град възникват опасения от предстоящия
държавен контрол върху работата на Столична община. И те са основателни.
Извършено е ново административно деление на София и тя е разделена на 6
районни кметства. Предприети са масови уволнения на общински служители и
на тяхно място са назначени членове или симпатизанти на БЗНС от провинцията,
които не са запознати с живота в столицата. Наред с това Кр. Попов се намесва за
регулиране на продоволствената и жилищната криза в София, за подобряване на
бита и ежедневието на софиянци. Предприема опити за справяне с трудностите на
бездомниците, с разрешаването на проблема с питейната вода. Търси позитивен
изход от спора с белгийската компания относно концесията за електричеството

57

и трамваите пред Арбитражния съд в Париж (ДА – София, ф. 1 к, а.е. 134-137).
Изненадващо в битността му на кмет и в личен план настъпва рязка промяна.
На 9 юни 1923 г. в България е извършен военен преврат. Законното правителство
на БЗНС е свалено от власт и управлението е поето от партийната формация
Демократически сговор. Кр. Попов не усеща приближаващата опасност. Според
спомените на Димо Казасов, няколко часа преди метежа той спокойно разговаря
в салона на известното столично заведение „Алказар” със своя приятел Стоил
Стефанов, който е секретар на Съюза на цвеклопроизводителите (Казасов
1925, 70-71). Към 22 часа се прибира в дома си на ул. „Шипка” № 8, без да
подозира нищо. А той предварително е набелязан за една от първите жертви
на превратаджиите. Рано сутринта е арестуван и откаран в Пети полицейски
участък. Два дни по-късно с царски указ е отстранен от кметския пост и заместен
от общинския съветник – социалиста Иван Площаков. На 17 или 18 юли Кр.
Попов заедно с редактора на в. „Земеделско знаме” – Стоян Калъчев е изведен от
полицията срещу фалшифицирана заповед за преместване в ареста на Военното
училище. Откаран е в неизвестна посока и оттук насетне неговите следи се губят.
Едва на 25 юли 1923 г. съпругата му ще разпознае в околностите на с. Горубляне,
в местността „Кавал дупка”, обезобразеното тяло на Попов, резултат от тежки
мъчения. Тя изразява желание да го пренесе в Софийските гробища, но лично
военният министър генерал Иван Вълков забранява това да стане (Геновски 1989,
284-286).
Една година след убийството на Кр. Попов е извършена нова рокада в
ръководството на Столична община. През пролетта на 1924 г. избухва криза в
управляващата коалиция. Социалистите напускат Демократическия сговор
и респективно правителството. Те са отстранени и от общинската власт. Ив.
Площаков е уволнен и за председател на Централната комисия е назначен
бившият демократ Паскал Паскалев, близък на Андрей Ляпчев. На 14 юли 1924 г.
след тайно гласуване той е избран за кмет на София.
Паскалев е един от видните представители на Демократическата пария.
Роден е в Габрово на 24 април 1875 г. Завършва Априловската мъжка гимназия.
Следва право в Париж и Монпелие. След завръщането си в България се отдава
на адвокатска и съдебна практика. Развива активна обществена дейност,
участва в политическите борби и достойно замества старите партийни водачи.
Многократно е избиран за окръжен и общински съветник. За първи път влиза в
Народното събрание през 1908 г. и оттогава непрекъснато е депутат. Притежава
ораторска дарба и в парламента се изявява при обсъждането на въпроси от
стопански и социален характер. Участва и в организирането на кооперативното
движение в страната. От началото на 20-те години влиза в централното управление
на Демократическата партия (Пряпорец 1925).
Паскалев сяда на кметския стол с намерението да приложи своите планове
за развитието на София. Под негово ръководството Централният общински
съвет разглежда спешни административни проблеми. Утвърждават се търгове
за благоустрояването на столицата. Те включват изграждането на мост на
Перловската река, поставяне на нови електрически стълбове, павиране на
улици, ремонти на Градската минерална баня, обществени сгради и училища.
С нарочни разпоредби са узаконени заграбените и застроени общински места в
различните крайни квартали. На поредица от заседания на общинския съвет се
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обсъжда водоснабдяването на София. По доклад на Паскалев е приет проектът
за водопровод от Рилските езера и започва подготовката за построяването му.
Предвижда се изграждането на ново крило на Софийската кланица и подобряване
на градската канализационна мрежа (ДА – София, ф. 1К, оп. 1, а.е. 143-147, 774776).
Мащабните намерения на кмета Паскалев се разгръщат в сложна политическа
обстановка. След Деветоюнския преврат в България бушува гражданска война.
Редуват се непрекъснати изстъпления както от страна на властващите, така и от
опозиционните партии. Стига се и до най-големия атентат в българската история.
На 16 април 1925 г. куполът на катедралния храм „Света Неделя” изхвърча във
въздуха. После всичко се сгромолясва, като покрива площада и околните сгради
с отломки и пепел. Терористичният акт е дело на Военната организация на
БКП (т.с.). Злодеянието отнема живота на 134 души, около 500 са ранени. Покъсно броят на жертвите нараства на 213, между които има деца и обикновени
граждани, 3 народни представители, 12 генерала и десетки офицери. Заедно
с тях в църковния храм намират смъртта си кметът Паскалев и общинският
съветник Методи Кирчев. В заседанието на Централния общински съвет на 22
април помощник-кметът Иван Дечев съобщава печалната вест. Предлага да се
почете паметта на техните колеги със ставане на крака и изричане на думите „Бог
да ги прости” (Дневник 1925, 7615).
След смъртта на Паскалев продължава традицията начело на Столичната
община да се поставя популярна личност от управляващите партии. На 10 юни
1925 г. за кмет на София е избран Георги Маджаров. Той е роден на 28 март 1892 г. в
Пловдив. Син е на видния политик, дипломат и общественик Михаил Маджаров.
Завършва Първа софийска мъжка гимназия. Учи право и финанси в Париж.
Владее няколко езика. След Първата световна война е български шарже д’афер в
Лондон и Варшава. През 1921 г. се завръща в София и напуска дипломатическата
кариера. Подновява адвокатската си практика. Отдава се на обществени занятия и
на действащата политика. Активен член на Демократически сговор с неприкрити
амбиции да влезе в управлението на София (Илиева 2011, 285-290).
Г. Маджаров има предимството да познава добре практиката и
законодателството, по които се управляват водещите европейски столици. Но
дейността му като кмет продължава едва пет месеца. През този кратък период
са удвоени трамвайните линии до Княжево и Подуяне, а други са удължени. Той
обявява пред софиянци намерението си до края на годината да влезе в действие
юзината при с. Симеоново. Води активни разговори за сключването на значителен
заем, с парите от който да продължи благоустрояването на столицата (Столичен
общински вестник 1925).
Сутринта на 13 ноември 1925 г. столичното гражданство е сюрпризирано от
неприятна сензация. Денят се оказва фатален за кмета Маджаров. Към 8.30 часа
той напуска фамилната къща на ул. „Славянска” 24 и се отправя към общината,
която тогава се помещава в сградата на ул. „Генерал Гурко” и ул. „Васил
Левски” (днес ул. „Дякон Игнатий“). Минава бавно покрай Народния театър
и приближава зданието на барон Гендович. В същото време пред Градската
градина в очакване стои замислен мъж, облечен в черни дрехи. Това е запасният
полковник Тома Томов, наскоро уволнен като управител на Централната
минерална баня. Той изважда от кобура на кръста законно притежаван пистолет
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и стреля последователно три пъти в гърба на кмета. Маджаров пада тежко по
очи на земята, прави няколко конвулсивни движения и издъхва. Томов вижда
безжизнения труп, захапва дулото на пищова и си пръска черепа (Дневник 1925,
7790).
Скоро на местопрестъплението се отзовават полицейските и следствените
органи. Лекар констатира смъртта на жертвата и убиеца. След аутопсията в
моргата на Александровската болница тялото на кмета е пренесен в дома му.
Съболезнования на семейството поднасят всички държавни институции. Два дни
по-късно е отслужена траурна церемония в църквата „Св. Седмочисленици” от
софийския митрополит Стефан. Присъстват министри, народни представители
и целият общински съвет. Цар Борис ІІІ изпраща голям венец, обвит в широка
трикольорна лента. Ковчегът на Маджаров е положен в централните гробища
непосредствено до гроба на неговия предшественик П. Паскалев (Утро 1925).
Кметските трагедии от 20-те години на миналото столетие оставят трайни
следи в съзнанието на софиянци. За радост през следващите десетилетия те няма
да се повторят независимо от политическите катаклизми в страната.
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Summary
We are about to celebrate the 140th anniversary of the announcement of Sofia as the capital of
Bulgaria. This is undoubtedly an occasion to look at the historical moments of the development of the
metropolitan city. It is connected with the activities of dozens of mayors, some of whom have a tragic
fate. This article is dedicated to them.
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ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ

Мариана Маринова
В музейната практика се организират много и различни временни
изложби. Те са задължителна част от музейните дейности. Чрез тях се поддържа
интереса на публиката към музея, разширява се кръгът от представяния, показват
се различни артефакти и художествени произведения. Не случайно в музеите
по света, а и у нас, се предвиждат зали за временни изложби, предназначени
специално за това.
Поводът за организирането им е различен. Някои от тях са тематични, като
при тях обикновено се представя в по-голяма широта тема, свързана с основната,
постоянна експозиция. Те дават възможност на специалистите и посетителите да
се запознаят в детайли с различни аспекти на представяната тема, както и с поширок спектър показани музейни ценности. Временните тематични изложби са
плод на сериозен изследователски труд на специалистите.
Много често в музеите се организират изложби, посветени на юбилеи,
годишнини на важни исторически събития, или са свързани с живота и дейността
на изтъкнати културни, политически и обществени дейци. Тези изложби също
се подчиняват на общоприетите правила.
Има голям брой случаи при които организацията не се прави самостоятелно,
а със съдействието и на други музеи, научни институти, обществени организации,
фирми или с частно партньорство. Изложбите могат да бъдат гостуващи както в
страната, така и в чужбина. Представянето на изложба в чужбина изисква повече
време и някои допълнителни дейности.
Има и гостуващи на музея изложби. Организаторът може да е както
домакин, така и гост на друг музей. При всички случаи реализацията на временна
експозиция трябва да се подчинява на известна последователност и правила.
Представянето на движими културни ценности (ДКЦ) е подробно
регламентирано със специалната Наредба № Н-4 от 08.10.2013 г., в глава І, ІІ, ІV и
Допълнителните разпоредби. Нормативната база определя реда и дейностите за
експониране на културни ценности както в постоянните, така и във временните
експозиции. Съобразяването с тези изисквания е задължително. В настоящето
практическо ръководство се споделя опит как тя да бъде приложена на практика,
последователността на отделните етапи при реализацията и как да се избегнат
някои „подводни камъни“, които могат да „подхлъзнат“ екипа на изложбата.
За организиране на временна изложба първото действие е изборът на тема.
Идеята за една или друга тема се формира с опознаването на възможностите
на музейните фондове. Наличието на богат материал дава повече варианти
за представянето на избраната тема от различни гледни точки. Едни и същи
материали могат са се поставят в различен контекст и да се натоварват с
различна семантика. Трябва да сме наясно какво и как искаме да се покаже,
какви внушения да се постигнат и до какви изводи да се доведе публиката. Тези
наши идеи трябва да се оформят в концепцията на изложбата. Какво трябва да
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съдържа тя? Това е един кратък документ, в който се обясняват целите и задачите
на бъдещата изложба. Концепцията се изготвя от комисаря на изложбата, който
е ръководител на екипа. Обикновено комисар е специалистът, който е направил
обосновано предложение за темата.
След взимането на решение за организиране на дадена изложба,
трябва да се сформира екип, който да я подготви и реализира. В него влизат
различни специалисти – уредници, реставратори, фондохранители, художник
– пространствено оформление, графичен дизайнер, специалистите за работа с
публиката, ако има такива, както и технически лица. В големите музеи е добре да
се издаде заповед за състава и дейността на екипа. След неговото определяне се
разпределят задачите, сроковете за тяхното изпълнение и датата на следващото
събиране.
Поредният етап е най-важен за организирането на изложбата. Той е
свързан с научната разработка на темата и как тя ще бъде защитена с музейни
средства. За целта трябва да се проучи подробно и да се събере информация
от възможно най-голям брой публикации по темата, както и да се осмисли.
Изводите от събраните сведения могат да се интерпретират чрез представянето
на наличните музейни ценности. Отчита се дали има местна специфика в
развитието на процесите, особено ако изложбата е с историческа тема и се
избистря идеята какъв да бъде акцента в експозицията. Тематиката трябва да
бъде правдиво и интересно поднесена на публиката. Всъщност изложбата,
по подобие на литературно произведение, трябва да има увод, изложение с
кулминация и заключение. Стремим се чрез музейни средства посетителят да
бъде увлечен в разкриването на нашите идеи.
Ето защо сред най–важните моменти на организацията е подборът
на артефактите и начинът им на групиране за представяне на нашите идеи и
виждания. Като първа стъпка е нужно да се направи пълен списък на материалите,
които се отнасят пряко до избраната тема. Освен тях, се прави и издирване на
всичко налично в музея, свързано дори и по косвен път с разработваната тема.
Следва преглед на физическото състояние на артефактите, който се осъществява
с реставраторите. Те преценяват нуждата от обработка в реставрационната
лаборатория. Обикновено дори добре поддържаните музейни ценности се
нуждаят най-малко от почистване. А има и такива, за които е необходимо време
за тяхната реставрация и консервация. По установения начин в Правилника за
вътрешния ред те се предават в лабораторията. Ако музеят е малък и не разполага
с реставрационно ателие и специалисти, в никакъв случай да не се въздейства на
музейните предмети от неспециалисти. По този начин има нанесени не малко
щети върху културни ценности. Най-добре е да се потърси помощ от съответния
регионален или национален музей. Ако те нямат възможност да поемат нужните
консервационно-реставрационни дейности, то поне могат да окажат методическа
помощ с какви препарати и по какъв начин да се извърши това.
Ако в изложбата се предвижда участие и на други музеи или институции,
трябва да се напишат писма до директорите им. В тях се излагат намеренията
за организирането на изложбата, а също желанието да се заемат артефакти от
тях, ако е известно с какви материали разполагат. В случай, че не е известно
дали има, но се предполага наличието на предмети, документи, художествени
произведения и др., които да намерят място в изложбата, се отправя молба за
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съдействие с информация и предложение за възможно участие като партньори,
съорганизатори, спонсори или друга форма. При наличието на материали и
съгласие от страна на другата институция, следва да се подпише договор, който
регулира отношенията между двете институции, в това число и финансовите
задължения по транспорт, застраховане на експонати, предоставяне научна
информация, упоменаване на собственика на ценностите в анотации и каталози
и др. подробности.
Следва съвместен оглед на състоянието на ценностите, подбор и предаване
в ателието за консервация и реставрация. В случай, че реставрационноконсервационните дейности се извършват от приемащия музей, за да може да се
транспортират до там е необходимо да се извървят следните стъпки:
1. Съставя се протокол за състоянието на движимите ценности. Към него
трябва да се приложи актуална снимка за всяка от тях.
2. Прави се застрахователна оценка и се заплаща застраховка в полза на
заемащия музей за периода на изложбата. При нейното определяне трябва да
се вземе предвид музейната стойност въз основа на историческата значимост
и физическото състояние. Фактор за определяне на оценката е и рискът от
евентуално повреждане при транспорт и експониране, както и условията при
които ще бъде изложен.
3. Приемащата страна подготвя Декларация за условията за представяне, в
която се описва как ще бъдат експонирани заетите ценности, при какви условия
на температура и влажност на въздуха ще бъдат поставени, както и по какъв
начин ще бъдат опазени от евентуални посегателства (видеонаблюдение, жива
охрана, бронирани стъкла на витрини и пр.)
4. Когато всичко това е уредено експонатите се вземат с Акт за временно
ползване, утвърден от директора с подпис и печат. В него задължително се
отбелязва срока за заемането, в съответствие с подписания договор.
При подготовката на изложба за чужбина се изисква допълнителен набор
от документи. Има разлика дали музейни ценности се изнасят за участие във
временна изложба в страните от Европейската общност или извън нея. И в двата
случая трябва да се вземе разрешение за временен износ от Министерството на
културата. Условията за това са регламентирани в Наредба № 2 от 25 февруари
2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно
изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от
Закона за културното наследство за изнасяне. За целта се подава Заявление по
образец до министъра на културата за получаването на сертификат за износ.
Заявлението се придружава от удостоверение за идентификация, списък на
ценностите, консервационно – реставрационна експертиза за състоянието,
снимки на всяка ДКЦ, застрахователна полица и др. по чл. 4 от цитираната
Наредба. При износ на материали с категорията „национално богатство“ се
прилагат документи, съгласно чл.6 - 10.
Необходимо е много внимателно да се подготвят и попълнят нужните
документи. Тази документация трябва да се подаде навреме, тъй като срокът за
издаването на сертификат е един месец.
Успоредно с това трябва да върви и останалата част от подготовката на
изложбата. Важна стъпка е пълното изясняване на темите и подтемите и как те
ще бъдат защитени при представянето. За целта се съставя подробен тематико
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– експозиционен план. При него се прави разпределение в пространството,
определят се точно кои експонати къде ще намерят място ( витрини, подиуми), къде
ще се разположат обяснителните текстове, колко и какъв реквизит е необходим.
Определя се дизайнът на изложбата в цветово и графично отношение. Той
изгражда цялостната визия и присъства във всички съпътстващи материали като
плакат, покана, каталог (ако има такъв), дипляни, пана с обяснителни текстове,
анотации, листовки и билет, ако има такъв специално за тази експозиция.
Тематико – експозиционният план се съставя от куратора на изложбата и
се разглежда от екипа. При обсъждането може да настъпят корекции. Тъй като
кураторът е отговорен за цялостното представяне на темата, негово е правото да
приеме или отхвърли предложения за изменения в плана. При това обсъждане се
прави и преглед на свършената до момента работа, разпределят се новите задачи
и се пристъпва към непосредствената реализация. Ако изложбата ще се показва
извън музея, то за удобство при подреждането е добре експонатите да получат
временен изложбен номер. За целта се съставя списък с поредните номера на
експонатите по витрини и подиуми, в който фигурират и инвентарните номера.
Така се получава пълен списък на материалите от изложбата. Ако предстои
пакетиране с цел транспорт, се прави и списък на материалите по сандъци,
кашони или други опаковки, в които са записани изложбения и инвентарния
номер. Изложбеният номер се прикачва и към съответната ДКЦ. Това много
помага за бързото подреждане и прибиране на експонатите, особено когато това
става в чужбина и времето за тези дейности е крайно ограничено.
Най–подходящи за транспорт са метални сандъци с подплатени отвътре
стени. Опаковането е добре да се прави от специалисти реставратори с подходящи
материали в зависимост от характера на ДКЦ. При транспорт на ценности с
национално значение е добре да бъде осигурена специализирана охрана.
Ако се приема гостуваща изложба от друг музей или пък се вземат за
участие чужди материали, след като те пристигнат в музея трябва да се запишат
в Книгата за временни постъпления. След приключването на изложбата и
връщането на материалите, се отписват с отбелязване на номера и датата на
Акта, с който са предадени обратно.
Има дълготраен спор за текстове в експозицията. Художниците по
пространственото оформление не обичат много или дълги текстове. Но музейните
уредници намират, че те са необходими. Разбира се, не всички посетители
подробно четат писмената информация, но има и такива, които са в състояние
часове наред да прекарат в подробното разглеждане на експонатите, изчитане
на текстовете и дори се интересуват от едни или други подробности, свързани с
темата. Затова в общо историческите музеи е възприет подхода да има текстове
за тези, които проявяват интерес.
Най-важният текст е заглавието на изложбата. То произтича от нейната
тематика, но също така трябва да привлича интереса на широката публика, да
грабва вниманието. Ето защо в много от случаите се прибягва до есеистичен
вид заглавие, следвано от подзаглавие, обясняващо темата. За да поясня давам
пример с една от изложбите ни: „Под знака на Меркурий“ – заглавие, „Търговията
в София“ – подзаглавие.
Внимателно трябва да се подберат шрифта, размера на буквите и цветовете
за отпечатване така, че да бъдат лесно четими, да не затрудняват посетителя.
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Почти винаги е необходим един начален, въвеждащ текст. В него най-общо
запознаваме посетителя с темата на изложбата. Ако в нея се представя развитие
на дадена тема, определени събития, факти или други, то е наложително да се
предвидят обяснителни текстове. Има и текстове – експонати, които обикновено са цитати от свидетели на събитието, автори на художествени произведения,
научни издания и др. Те трябва да се представят в кавички, като непременно се
означава авторът и от къде е взет цитата.
При съставянето на въвеждащия и обяснителните текстове трябва да се
вземе предвид факта, че посетителят ще ги чете от разстояние, прав. В никакъв
случай не пишете с дълги, сложно съставни изречения. Изложението трябва да
е колкото е възможно по-кратко, съставено от прости изречения с ясен смисъл.
Максималната дължина не трябва да надвишава една стандартна машинописна
страница, като дори този обем е голям. При анотациите не е нужно да се
изписва инвентарния номер на предмета. За достатъчни е прието да се смятат
наименованието на предмета, материалът от който е направен и датировката.
Ако става въпрос за художествени произведения, се посочва авторът на творбата
и техниката на изпълнение. Ако предметът има някакви по–специални
характеристики като например известна личност, на която е принадлежал или е
изчезнал от употреба и не се знае от широката публика за какво е служил, тази
информация също трябва да присъства. Ако ДКЦ е заета от друга институция
или частно лице е коректно притежателят да е отбелязан в анотациите.
Ако е предвидено издаването на каталог, то експонатите за изложбата
трябва да се снимат художествено и с необходимите за печат технически
параметри. Текстовете, тъй като са предвидени да се четат в книжно тяло, може
да са по-сложни, но в никакъв случай дидактично подробни. Някои любопитни
подробности може да направят текста по-интересен и запомнящ се. Каталогът
всъщност е пълен опис на изложбата. Освен всички данни от анотациите, се
описват и инвентарния номер и размерите, производител, школа или ателие и
автор, къде е открит артефакта или произхода му, както и всяка друга важна
информация. Редът за изброяване на параметрите е един и същ за всеки номер
от списъка. Анотациите при илюстрациите могат да са по-къси и да се ограничат
само до най-важното (наименование и датировка за предмети или автор и
заглавие за художествени творби). По-лесният вариант е да се посочи само
каталожният номер.
В текста трябва да се изпишат имената на екипа на изложбата. Не бива
да се забравя да се споменат партньорите и спонсорите, с помощта на които е
осъществена. Логото на институции, спомогнали за нейната реализация, също
трябва да присъства както в каталога, така и на плаката и поканата.
Когато текстовете са готови, трябва да се прегледат и редактират поне от
трима души. Единият от тях да не е специалист по темата, защото понякога при
дълбоко проучване, се получават пропуски в обясненията. Това става защото
добре известни на автора факти, подсъзнателно са игнорирани, а това поставя
читателя в недоумение. Добре е да се изчистят всички повторения, обърнатия
словоред, граматическите грешки. Излишно е да споменавам, че трябва да
са написани на литературен език, без жаргонни изрази и по възможност без
чуждици.
Текстовете трябва да бъдат поднесени на публиката на два езика. Това би
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трябвало да се въведе като стандарт във всички музеи. В случай на гостуваща
изложба в друга страна, въпрос на жест на внимание е текстовете да бъдат
преведени на нейния език. В нашия музей вече има утвърден двуезичен стандарт
– всички надписи са на български и английски език, тъй като той е международен
и широко използван, един от официалните в Европейския съюз.
За да има успех изложбата, много важно е как ще бъде привлечена
публиката. Както всяка стока, така и културните продукти се нуждаят от реклама.
Тя е с решаващо значение за броя на посетителите. Ето защо всяка изложба се
нуждае от разгласа. Още преди откриването, предстоящото събитие трябва да
бъде анонсирано. Информацията за него трябва да присъства на музейния сайт.
Столичните музеи, които се посещават от голям брой софиянци и гости на
града, непременно трябва да уведомят за наближаващото събитие националните
медии – радиостанции и телевизионни канали. Реклама за изложбата е
задължително да присъства и в местните средства за информация – локални
телевизии, радиостанции и преса. Те трябва да бъдат поканени за официалното
откриване, както и за излъчването на по–подробни репортажи. Когато тематиката
е насочена към специализирана публика – например ученици, то е необходимо
да се информират училищата за срока, в който може да посетят изложбата, както
и за съпътстващите я събития. Не бива да се пренебрегват и социалните мрежи
като възможност за привличане на посетители.
Друг вид реклама на изложбата са плакатът и поканите. Плакат трябва да
се постави в близост до входа на сградата. Добре е да се разпространят плакати
в сродни културни институции и учреждения. Поканите за откриването се
изпращат в електронен вид или на хартиен носител. Всеки музей разполага със
списък на лицата и организациите, с които поддържа професионални контакти.
Електронните покани пестят време и средства, но има една група лица, на които се
дължи повече внимание. Добре е те да получат отпечатана покана. Художествено
оформена, тя става и сувенир от изложбата, който може да бъде запазен дълго
след нейното закриване.
Официалното откриване на изложбата е празнично събитие. Внимателно
трябва да се определят деня и часа. От практика сме установили, че найподходящи са дните вторник и четвъртък. Откриването трябва да става в удобно
време за поканените. Лятото часът за откриване може да бъде и по-късен, тъй
като денят е дълъг и светлата му част продължава почти до 21 ч. Зимата, когато е
студено и бързо се мръква, по-подходящо е откриването да става в по-ранен час,
не по-късно от 18 ч.
Церемонията по откриването има своя протокол. Директорът като
домакин приветства гостите и дава думата на официалните лица по низходящ
ред на техния ранг. Изложбата кратко се представя от куратора. Ако изложбата
е съвместна се отдава дължимото внимание на партньорите, като се предоставя
думата и на техен представител. След официалната част гостите са поканени за
разгледат експозицията. В последните двадесетина години се наложи практиката
да бъде даван малък коктейл при откриването на временни изложби. Понякога
това е само чаша вино за „добре дошли“. Има и случаи, в които не е подходящо
да има такава почерпка. Такива са изложбите в памет на загинали за родината
лица, отбелязване на годишнини от нечия смърт или трагични събития.
Рекламирането на изложбата не бива да свършва с нейното откриване.
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То трябва да продължи през цялото време, докато е достъпна за посещения.
Показването на рекламни клипове за нея в метрото или по местната кабелна
телевизия ще напомня за възможността да бъде посетена.
За рекламата допринасят и съпътстващите я събития. Оптималният
вариант е те да се планират още в хода на подготовката. Ако има на щат музейни
педагози, то трябва да се работи в тясна връзка с тях. За по-добра координация и
сътрудничество е редно да са членове на работния екип.
Обикновено съпътстващите събития са насочени към конкретен
вид публика, към която трябва да се подходи индивидуално, съобразно
нейната специфика. Най-голямо внимание трябва да се отделя за работа с
подрастващите, без това да е за сметка на останалите групи от потенциални
посетители. В зависимост от възрастта на участниците се прави и подбор на
материалите и изразните средства. За децата трябва да се говори на достъпен
за тях език, а практическите занимания да са съобразени с техните умения. За
трайното запомняне на артефакти, събития или процеси са много подходящи
специализираните викторини и състезания. Така в игрова форма те се усвояват с
лекота от детската публика.
Желателно е съпътстващите събития като лектории, ателиета, концерти,
практически занимания и др. да се планират във времето равномерно и да бъдат
разгласявани с не по-малко внимание от откриването на изложбата. Тези събития
оставят траен спомен в участниците и увеличават успеха на изложбата.
След закриването на изложбата е добре да се направи равносметка
за това доколко е била успешна. На първо място трябва да се отчете броят
на посетителите. Към тях трябва да се прибави и броят на участниците в
съпътстващите я дейности. Държи се сметка за отзивите на широката публика и
специалистите. Отчитат се и приходите. Преценява се дали има научен принос
и какъв е ефектът от цялостното представяне. Например изложбата може да
доведе до получаването на дарения, до предложения за гостуване, до откриване
на неизвестни факти и материали по темата и др. Тук обективно трябва да се
отбележат постиженията. Но също така и да се отчетат допуснати грешки или
неблагополучия, да се назоват ясно, за да не се повтарят в бъдеще.
Цялата документация, съставена в хода на организацията на изложбата
се предава в Научния архив на музея след нейното закриване. В нея трябва
да са приложени концепцията, тематико – експозиционния план, списък на
ДКЦ, писма, протоколи, оценки, експертизи, застрахователни полици, покана,
плакат, каталог, отзиви в печата, както и снимки от съпътстващите събития. Тази
документация може в бъдеще да се използва в цялост или на отделни нейни
части, при други музейни дейности.
С развитието на музеологията се усъвършенстват и организацията и
провеждането на временни експозиции. Вероятно в бъдеще много от настоящите
препоръки ще бъдат остарели било пaоради промяна в нормативната база, било
поради възникването на нови методики и технологии. Но някои неща остават
актуални винаги. Най–любопитни и харесвани са изложбите с оригинални
музейни експонати. Рядко показвани реликви са като магнит за публиката.
Интересните съпътстващи събития оставят трайна следа. Хубавите, стойностни
в научно отношение изложби се помнят с години. Дано техният брой се множи
с времето.
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Summary
The present article reviews the stages of organizing temporary exhibitions, the detailed steps
in solving administrative and artistic activities, cites the normative base, which regulates the conditions
of presenting temporary expositions, as well as the interactions with partners from other institutions,
shared after years-long experience in the museum sphere.
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ВРЕМЕННА ИЗЛОЖБА
НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ
„В СВЕТЛИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО”
(27 ФЕВРУАРИ – 15 АПРИЛ 2018 Г.)

Десислава Първанова
Идеята за необходимостта и присъствието на политическа тема за
Възраждането и Освобождението на София в експозициите на Регионален
исторически музей (РИМ) – София има своята няколкогодишна предистория.
През 2013 г. съвместно с Кателина Салтирова-Павлова разработихме темата
„Пантеон на Възраждането в София” за целите на бъдещата тогава постоянна
експозиция. Работата по темата продължи до последно, но поради оказала
се в последния момент липса на подходящо експозиционно пространство,
разработката не беше реализирана в обхвата на постоянната експозизиця.
Впоследствие, вече значително разширен и доусъвършенстван, този проект успя
да „намери” подходящото време и пространство за представяне пред широката
публика.
В навечерието на честванията на 140-годишнината от Освобождението на
България, на 27 февруари 2018 г. РИМ-София откри своята временна експозиция
„В светлината на Освобождението”. Посветена на тази годишнина, изложбата бе
официално включена в в програмата на Министерство на културата за събитията
по време на председателството на Р. България на Съвета на Европейския съюз
под знака на европейската година на културното наследство.
Изложбата бе реализирана от РИМ-София с партньорството на: Народно
читалище „Иван Н. Денкоглу – 1867” гр. София, Български исторически архив
на НБКМ, Посолство на Република Франция, училища в гр. София и областта. В
средствата за аудио-визуална комуникация бяха използвани архивни фотографии
от РИМ-София и от личната колекция на режисьора Константин Чакъров.
Изложбата бе разгърната в две от новосъздадените галерийни пространства
в откритата през лятото на 2017 г. Триъгълна кула на крепостната стена на антична
Сердика, намираща се на бул. „Мария Луиза” № 16.
Експозиционната площ бе допълнена от съседна по-малка зала, която
изпълняваше помощни функции – представяне на два документални филма,
посветени на възрожденския елит на София и на Освобождението на града от
османско владичество на 4 януари 1878 г. (създадени от екип на музея съвместно
с „Чучков брадърс” и „Камен Во студио” от поредицата „5 минути София“).
Като допълнение към мултимедията тук бе разположена и интерактивна маса с
архивни фотографии и документи по темите, развити в експозицията.
В основната експозиционна зала представихме 57 музейни експоната,
всички с изключение на един, собственост на РИМ-София. В ролята на официален
патньор се присъедини Народно читалище „Иван Н. Денкоглу – 1867”, гр. София,
което любезно ни предостави за временно ползване маслен портрет на Иван Н.
Денкоглу, рисуван от Никола Михайлов.
Тематично изложбата бе организирана в няколко направления –

71

„Софийски възрожденски благодетели за светско образование и култура”;
„Софиянци в борбата за църковна независимост”; „Софийски политически елит,
Васил Левски и Освобождението”.
Подбраните от екипа художествени творби, старопечатни книги,
оригинални документи, учебници от възрожденските библиотеки и лични вещи
на софийския възрожденски елит, насочиха вниманието на посетителите към
учители и просветители, благодетели, революционни и религиозни водачи от
епохата на Софийското възраждане. Бяха представени важни събития в борбата
на софиянци за светско образование, за самостоятелна българска църква и в
подготовката на българската национална революция. Специално внимание
бе обърнато и на дейността на европейските дипломати и руските военни в
навечерието на Освобождението, както и върху героизма на местните граждани,
включили се в защитата на гр. София.
Следвайки ходовата линия на изложбата, хронологично, чрез кавалетна
живопис бяха представени образите на софийските благодетели, просветители
и дарители – Иван Н. Денкоглу (1781-1861 г.), Йорданка Филаретова (1843-1915 г.),
Манол Лазаров (1826-1881 г.) и Димитър Трайкович (1817-1880 г.).
В стъклена витрина изложихме старопечатни книги от личните
библиотеки на Иван Н. Денкоглу и Сава Филаретов (от колекциите
„Старопечатни книги“ и „Документален архив” на музея). Това са предимно
речници и лексикони. Върху предния им форзац са поставени етикети „Из
Денкоглувското книгохранилище при софийското българско училище”
и „Из книгохранилището на софийското българско училище С. Ф.” (Сава
Филаретов). Тематично те бяха допълнени още и от учебници, книги и
списания от разглеждания период.
Темата за развититето на светското образование в София през
Възраждането бе допълнена и от втора витрина, където бяха експонирани
интересни артефакти – две дъски-плочи за писане, използвани в основни
училища в София през третата четвърт на XIX век от колекция „Възраждане“,
оригинален документ с изпитните бележки на ученици от „Документалния
архив” на музея, както и дивит (приспособление за съхраняване на мастила и
инструменти за писане през този период).
Представяйки основната идея на подтемата „Софийски политически
елит, Васил Левски и Освобождението” експонирахме ценни документални
свидетелства за епохата – „Дневникът на хаджи Боне Петров”, „Пълномощно за
работа на частните комитети в страната”, „Сборник на даскал Манол Лазаров” и
„Тетрадка за български песни на Христо Филипов”.
Като важни артефакти включихме църковно-славянска книга „Часослов”
от с. Слатина с приписка за събитията в София през 1878 г., както и сабята на
Панайот Хитов, подарена му от руското командване за заслугите му в Рускотурската война (1877-1878 г.).
За основен акцент, еспониран на централно място, подбрахме статуетката
на конната фигура с император Александър II (1818-1881 г.). Макетът е изработен
от флорентинския скулптор Арнолдо Дзоки в Рим през 1904 г., след провеждането
на международен конкурс с участието на 90 скулптори от 13 държави.
Централно в колонадата на основната зала по дължина бяха разположени
три стъклени куба, в които показахме лични вещи на софийските книжари
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Никола Вардев и Георги Стоицев – Абаджията (бележник и елек), както и
предмети, принадлежали на бележити софиянци през Възраждането: Димитър
Хаджикоцев, Йорданка Филаретова, Захари Круша, Манол Тодоров.
Място в експозицията намериха и два тъкани вълнени гоблена с
изображения на Паметника на Васил Левски и Паметника на цар Освободител,
които са сравнително нови музейни попълнения.
Информацията за героизма и саможертвата на софийските книжари,
непосредствено преди Освобождението на града бе допълнена и от предварително
създадените мултимедийни продукти, обвързващи местата на книжарниците и
бесилките с интересни биографични сведения за тях.
Отделните подтеми в изложбата бяха допълнени и пояснени от четири
информационни табла с колажи от архивни фотографии, документи и текстове:
„Иван Н. Денкоглу и началото на светското образование в София”, „Борбата
на софиянци за независима българска църква”, „Софийски политически елит,
Васил Левски и Освобождението”, „Европейските дипломати и софиянци в
навечерието на Освобождението”. Отнасяйки си към всяка от трите подтеми
в изложбата, те имаха за цел да насочват вниманието върху важни събития за
историята на града през този период.
Особен интерес сред посетителите предизвика макрофотографията
на художествено оформен текст – „София и Софийско в бележника на Васил
Левски“. Чрез нея беше показано писаното за София и софиянци в тефтерчето
на Апостола в оригиналния и разчетения му вариант.
Официалното откриване на изложбата бе придружено от хорово
изпълнение на академичен мъжки хор „Гусла” към НЧ „Иван Н. Денкоглу – 1867”
гр. София. В деня на официалното откриване на експозицията беше представена
и детска изложба от ученически рисунки на тема „Освобождението на София и
България“, които бяха аранжирани в спомагателна зала.
С цел популяризиране на изложбата сред подрастващите и повишаване
на познанията им за историята на нашия град, изготвихме, разпространихме
и проведохме ученическа анкета в няколко училища на тема „Възрожденският
елит на София“.
Спазвайки традицията при всяка временна експозиция на РИМ-София
да се организират съпътстващи културно-образователни събития, екипът
организира и провеждането на две лекции – беседи сред ученици, студенти и
граждани в музейната среда на изложбата. Проф. д-р Пламен Павлов изнесе
лекция на тема „Освобождението на София и значението му за Освобождението
на България” през месец март, а през април проф. дин Вера Бонева представи
„Новобългарското образование в София (1839-1878 г.)”.
На мнение сме, че проектът „В светлината на Освобождението” успя да
предизвика интереса не само на софиянци, но и на гостите на столицата от други
краища на България и от чужбина. Така всеки посетител получи възможност да се
информира и по достойнство да се отнесе с почит към софийския възрожденски
елит и местен героизъм в освобождението на града.
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Summary
The present release presents the temporary exhibition of Regional Historical Museum – Sofia
"In the Light of the Liberation" (February 27 – April 15, 2018), which was arranged in the exhibition areas of the Triangular Tower of the Serdica fortress wall on 16 Maria Louisa Boulevard. Commemorated
to 140 years since the Liberation of Bulgaria, the exhibition was officially included in the program of the
Ministry of Culture for the events during the presidency of the Republic of Bulgaria of the Council of the
European Union under the sign of the European Year of Cultural Heritage. In the role of official partner
in this initiative of the museum was also the National Chitalishte "Ivan N. Denkoglu – 1867" in Sofia.
Following the tradition of organizing cultural and educational events at each temporary exhibition of
Regional Historical Museum – Sofia, the team also organized two lectures – talks among students, university students and citizens in the museum environment of the exhibition. Prof. Plamen Pavlov gave
a lecture on "The liberation of Sofia and its significance for the Liberation of Bulgaria" in March, and in
April Prof. Dr. Vera Boneva presented the "New Bulgarian Education in Sofia (1839-1878)".

Ключови думи
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ВРЕМЕННА ИЗЛОЖБА
НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ
„ПАМЕТТА НА СОФИЙСКАТА ШЕВИЦА –
ТРАДИЦИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИЗАЙНЕРСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ“
(22 МАРТ – 30 ЮНИ 2018 Г.)

Кателина Салтирова-Павлова
На 22 март т.г. в Регионален исторически музей (РИМ) – София бе открита
временна изложба на тема: „Паметта на софийската шевица – традиция,
иновации и дизайнерски експерименти”.1 Тя и разнообразните съпровождащи
я събития до края на м. юни, бяха посветени на 90-годишнината от началото
на общинската музейна дейност в столичния град, осъществиха се под знака на
европейската година на културното наследство и бяха включени в програмата на
МК по повод председателството на Република България на Съвета на ЕС.
Изложбата бе резултат от широка партньорска инициатива, в която
участваха национални и градски музейни институции, частни лица и
дизайнерски марки. РИМ-София бе организатор, домакин и основен участник
в това партньорство. На тази основа са събрани около 150 експоната, от които
са подбрани точно 118 за включване в изложбата. Комплектувани са архивни и
съвременни фотоматериали за разработване на мултимедиен продукт.
Част от експонатите в изложбата – традиционните софийски везани ръкави
(„свиленици”), поли и ръкави от традиционни женски ризи от Самоковско и
Ихтиманско и резултатите от тяхното преизползване в 20-те и 30-те години на ХХ
век са комплектувани от колекциите на РИМ-София, Националния исторически
музей (НИМ), Националния литературен музей (НЛМ), Института за етнология и
фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН и градските исторически
музеи (ГИМ) в Ихтиман и Самоков.
Другата част от експонатите – облекла, вещи за бита, аксесоари и
бижута, украсени със софийски, ихтимански и самоковски везбени мотиви са
притежание на четири български везбарки – Антоанета Толтукова, Ани Йовева,
Божана Далукова и Гергана Стоянова. Възстановките на традиционни софийски
„кошули” (женски ризи с везани ръкави), които са сред подбраните експонати,
са дело на две от тези везбарки – Божана Далукова и Антоанета Толтукова.
Три съвременни дизайнерски марки – „Корен”, „Везба” и „Носия” участваха
в изложбата с презентации на новите си колекции от облекла и аксесоари,
украсени с шевични мотиви. Презентациите бяха в основата на разработения за
Традиционните софийски шевици са едни от първите постъпления в сбирките на РИМСофия. Днес те наброяват повече от 500. Дейността с тях не е нова за служителите на музея. Във
втората половина на ХХ век шевиците са включвани в общо исторически и етнографски изложби
в България и чужбина. В Научния архив (НА) са запазени документи за изложби във Варшава,
1969 г. замъка Шалабург, Австрия, 1979 г. и в София 1981 г. съответно с куратори Виолета Помадова и Магдалина Станчева (НА 656; НА 1011; НА 902).В 2014 г. за пръв път шевиците са обект
на самостоятелно внимание в изложбата „Багри от вековете”(НА 1395) в София и Виена. В 2015
г. традиционни софийски шевици са експонирани заедно с произведения на приложното златарство във временна изложба „Дух и материя”. И двете изложби са с кураторството на доц. д-р
Мирелла Дечева.
1
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изложбата мултимедиен продукт. В него сред архивните фотографии от личния
архив на режисьора Константин Чакъров, на фона на музиката на Иван Шопов,
бяха представени съвременни облекла – ежедневни и спортни, дамски, мъжки и
детски дрехи, чиято украса от шевични мотиви е изпълнена по различен начин –
щампа, машинна и ръчна бродерия.
С експонирането на софийските (в частност и значително различаващите
се от тях самоковски и ихтимански) шевици се целеще представянето им като
част от материалното и нематериално културно-историческо наследство на
региона, т.е. като част от регионалната и общобългарската памет. С временната
експозиция, лекциите, беседите, творческите ателиета, презентациите и модните
дефилета се търсиха отговори на въпросите какво „помни” традиционната
софийска шевица, какво възприемаме в нашата съвременност и какво предаваме
на следващите поколения.2
Темата на изложбата бе разработена чрез три подтеми, разкриващи
най-общо традицията, иновациите и съвременните (везбарски и дизайнерски)
експерименти със софийските везби – мотиви, материали, цветове,
местоположение и т.н. За подтемите бяха разработени и експонирани 5
обяснителни текста, който придружават експонатите и представят вековното
им съществуване, характеристиките, спецификите и „авторството” им, модата
в преизползването им или в създаването на техни копия, възстановки, реплики
или модификации.
За допълване, поясняване и разнообразяване в експонирането на
софийските шевици бяха използвани преди всичко макрофотографии, чиито
оригинали са собственост на РИМ-София. Бяха експонирани от уникалните везани
„ръкавци”, както и резултат от преизползването им – разкроена вълнена пола.
Удачно допълнение към експонираните „кошули” бяха изработените на кори
и допълнително везани софийски колани, както и шарените вълнени чорапи,
носени в Софийско. Впечатляват и кенарените градски кърпи с разнообразна по
тематика и цветова гама „ажурена” или „сокаена” везба.
Особен интерес предизвикват единичните ръкави, чиято плътна везба бе
изработена с домашно произведени и оцветени копринени конци или чиито
везбени мотиви са известни с наименованията „грош”, „елбетица”, „рогати
глави”, „пауново перо”. Прави впечатление и добре запазената „кошуля” от 70-те
години на ХХ век с плътно везани ръкави и везбена украса на полите. Калъфите за
възглавници от чифтове софийски „свиленици” с „двуглавите коне”, „рачетата”,
„елбетици” и множество ромбове бяха един от многото акценти в изложбата.
Прави впечатление и много доброто състояние на всички експонати.3
Кураторската концепция на изложбата „Паметта на софийската шевица – традиция,
иновации и дизайнерски експерименти“ бе представена на Националната конференция „Нематериалното културно наследство – самобитност, приемственост, опорочаване” на 28 март 2018
г. в УниБИТ, София. В дискусиите проф. Валерия Фол насочи вниманието на участниците към
факта, че шевиците имат не само памет, но и език, който също трябва да се изучава. Под език на
шевиците тя разбира местните наименования на мотиви, но също така могат да се прибавят и наименования на везма, материали и цветове, начини на работа и т.н., които трябва да се издирват
по места или в архиви.
3
Експонираните шевици бяха в относително добро състояние – нови, запазени или след
реставрация. Почистването и дезинфекцията на традиционните софийски шевици, собственост
на РИМ-София, бе дело на реставратора Калин Тодоров.
2
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„Кошулите” от Горна баня и Гинци, официалните женски облекла от 20-те
и 30-те години на ХХ в., съвременните дамски облекла и аксесоари, възстановките
на традиционните „кошули”, мъжки и детски ризки се обединяват, независимо
от различните авторски решения в близкото минало и съвременността при
подбора на материали, конци и цветове в осъществяването на везбената украса.
В продължение на три месеца изложбата бе среда, в която се предават
знания и опит за един широко разпространен в Софийско и различните
български региони домашен занаят, какъвто е везбарството. Начините, формите
и резултатите от това познание са разнообразни. Преди всичко сред експонатите
можаха да се видят мостри на софийски, ихтимански и самоковски шевици,
събирани и използвани в обучението по везба в Профилираното професионално
девическо училище „Княгиня Евдокия” в Павлово 1937-1944 г. На две места
в залата бяха експонирани т.нар. „зашеви” (малки парчета плат с извезани
различни мотиви и бодове).
За времето на изложбата разполагахме със скиците и „зашевите” на
съвремените везбарки Ани Йовева и Антоанета Толтукова, както и с първия
брой на списание „АБВ на българската шевица”, в който са събрани текстови
и графични знания за традиционни български шевични бодове. Експонирани
са и схемите на съвременни гобленови комплекти, които представят мотиви и
цветове от традиционната софийска шевица.
Непосредствено след откриването на изложбата изкуствоведът Юлия Боева
представи резултатите от своите проучвания на знаковата (символната) значимост
на софийските шевични мотиви и техните корени в древните земеделски култури.
Нейната лекция „Моят път към софийските шевици – познания и размисли”
беше удостоена с вниманието на ученици и преподаватели от Училището за
изящни изкуства „Илия Петров”, както и с някои от гостите на музея.
Специални гости и участници в различните творчески ателиета,
съпровождащи изложбата, бяха ученици от столични училища и студенти от
Приложния факултет на Националната художествена академия (НХА). Ученици
от Частното училище „Св. София” получиха знания в беседа с доц. Светлана
Ракшиева от ИЕФЕМ-БАН за важни софийски шевични мотиви и за техниката
на пренасянето им в украсата на великденски яйца.
Ученици и преподаватели от Професионалните гимназии по облекло,
текстил и моден дизайн и от 51-во СУ „Елисавета Багряна” изучаваха полегатия
софийски бод и изработваха шевични мотиви за украса на блузи и рокли,
брошки и амулети. Интерес предизвикаха и заниманията с фъкана бродерия
и изработката на декоративни пана с нейната техника. Ръководители на тези
занимания бяха българските везбарки Антоанета Толтукова, Гергана Стоянова,
Божана Далукова и Мариела Иванова.
Направиха се презентации на колекции облекла, създадени от млади
дизайнери със съвременните български марки „Корен”, „Носия” и „Везба”.
Рафаела Рафаелова, Цветомир Петков и Ирина Василева представиха пред
ученици, студенти и преподаватели от Училището за приложни изкуства „Св.
Лука” и от Приложния факултет на НХА теоретичните познания и практическите
резултати при украсяване на облекла и изработване на аксесоари с български
шевични орнаменти.
В залата с експонираните софийски шевици бяха презентирани
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изработените през тази година „Етно проекти” от ученици на Училището за
приложни изкуства „Св. Лука”. Специални гости бяха техни съученици, приятели,
родители и студенти от Приложния факултет на НХА. С подбрана аудитория в
музея ще бъдат удостоени изложбите на Бистра Писанчева и „СедянкаТА” на
пачуърк вещи от стари шевици и пачуърка на Красимира Илиева по софийски
шевични мотиви.
Временната изложба „Паметта на софийската шевица – традиция,
иновации и дизайнерски експерименти” бе официално закрита на 30 юни след
модното дефиле с колекцията дамски облекла на младата дизайнерка Моряна
Филипова „Вдъхновена от софийските шевици”. Служители и гости на музея,
ученици и преподаватели от професионалните гимназии по облекло, текстил и
моден дизайн в София, везбари и дизайнери се насладиха на облекла, украсени
с ръчно изработени везби с цветовете, материите и мотивите на софийските
шевици.
Изложбата и програмата от съпровождащи събития спомогнаха да
бъдат потвърдени изводите за уникалността и обособеността на традиционните
софийски шевици. Показаха предпочитанията на везбарки и дизайнери към
мотиви, цветове и начини на осъществяване в днешните им занимания. Позволиха
да се направят наблюдения върху интереса на различни поколения към знанията
за символиката, разучаването на различни мотиви и използването им в украсата
на облеклото, в изработването на вещи за бита и различни аксесоари. По
този начин се очертаха насоките за правилно популяризиране и опазване на
традиционните софийски шевици като част от материалното и нематериално
културно наследство на региона.
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Summary
The work presents a temporary exhibition of the Sofia Regional Museum of History
of traditional Sofia, Samokov and Ichtiman embroidery, results of their reuse and replication
in the 20’s and 40’s of the 20th century as well as modern embroidery and design works.
Archival and contemporary photography is used for interactive presentation of the subject.
The researches, the exhibition and the accompanying events confirm the uniqueness of
the traditional Sofia embroidery. They reveal the preferences of modern embroiderers and
designers. They represent the generations‘ interest in symbolism, the study of motifs, their
recreation in clothing decoration, household items and various accessories.
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Еmbroidery, tradition, innovation, motives, embroiderer
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ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА
НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ
„АРХЕОЛОГИЯ НА СОФИЯ И СОФИЙСКО“
(3 МАЙ – 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)

Полина Стоянова
Идеята за реализирането на ежегоден цикъл изложби със заглавие
„Археология на София и Софийско“ е провокирана от големия брой проведени
археологически проучвания в съответния географски ареал от 2014 г. насетне.
Една част от тях са вследствие на мащабни инфраструктурни проекти, втора
– предмет на частни инвестиции, а трета – представляват редовни, целево
провеждани разкопки. Без значение от начина на финансиране, резултатите от
проучванията са важни, тъй като допълват археологическите и историческите
данни за региона на София-град и София-област, а от там служат като основа
за развитието на археологическото знание въобще – както локално, така и
надрегионално. Организирането на специализирана тематична изложба от
една страна създава среда, в която новите данни и находки от проведените през
предходната година разкопки да бъдат поставени, а от друга – запознава широката
публика с актуалните открития за съответния работен сезон, като целта е тези
открития да бъдат показани, без да се предлагат сложни хипотези и субективни
интерпретации.
Изложбата „Археология на София и Софийско“, сезон 2017 г., е открита
на 3 май 2018 г. и е достъпна за посещение до 3 септември (същата година). В
нея са представени общо 9 обекта, датиращи от ранния неолит до късното
средновековие. По-голямата част от тях са финансирани целево: раннонеолитно
селище Слатина-София, късноантична обществена сграда на пл. „Св. Неделя“ в
центъра на гр. София, крепост „Кокалянски Урвич“ и Кремиковски манастир
„Св. Георги Победоносец“ – по програма „Култура“ на Столична община;
Градището (манастир „Св. Никола“) – от община Своге; късноантичен стопански
комплекс и средновековно селище при с. Мировяне – чрез Министерство на
културата; а останалите 3 се изследват спасително в рамките на различни
инвестиционни проекти. Резултатите от проучванията се презентират по два
начина – чрез постери с текстови и илюстративен материал – графичен и/или
снимков, и посредством експозиционни витрини, в които са подредени част от
разкритите по време на разкопките движими културни ценности. Поради послабото присъствие на презентативни находки през изминалия археологически
сезон, обусловено от етапите и целите на изследване, в рамките на изложбата два
от обектите се показват само чрез постери – „Кокалянски Урвич“ и Кремиковски
манастир. По този начин е представен и последният археологически сезон на
Слатина-София, като причината е, че в същия период Регионален исторически
музей – София е домакин на самостоятелна изложба, посветена на 33 години от
началото на проучванията на раннонеолитното селище („В зората на европейската
цивилизация. Слатина-София на 8000 години“, 17 май – 3 септември 2018 г.).
В експозиционните витрини на изложбата са подредени избрани находки
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от археологическите проучвания, като селекцията се основава на презентативната
стойност на отделните предмети. Поради високата си художествена и научна
стойност, акцент в изложбата представляват намерените по време на разкопките
на пл. „Св. Неделя“ няколко бронзови пластики от II-III век – на бог Дионис (Обр.
5), на божествения Купидон, както и две крачета с фигури на Ерос, завършващи
с лапи на лъв (Обр. 4). Другите експонати, които заслужават да бъдат споменати,
са златни нишки (Обр. 3) (вероятно от покривало за глава), открити в 5 ямни
гроба и една сводова гробница от V-VI век при бившото кино „Сердика“ (при
строителството на хотел „Хаят Риджънси София“), няколко седефени апликации
от икони от XVIII-XIX век от разкопките при Кремиковския манастир (Обр. 7, 1)
и некропола на пл. „Позитано“, както и дървени прибори и фигури за шах (обр.
6) от жилищна постройка от XV-XVI век, проучена отново на пл. „Св. Неделя“.
Основният принцип на изграждане на изложбата „Археология на София
и Софийско“ е показване на отделните обекти в хронологичен ред, съобразно
основния период на обитаването им. Следва краткото им представяне в същата
последователност.
Раннонеолитно селище Слатина-София (Николов и др. 2018, 24-26)
Проучва се за пета поредна година по проект, финансиран по програма
„Култура“ на Столична община. Разкопките обхващат площ от над 400 м2, като
през 2017 г. основно се изследват две значителни по размер изгорели къщи
(с над 140 м2 площ) – всяка с по няколко помещения, в които е установено
наличието на различен брой зърнохранилища и по една куполна пещ. По време
на проучванията окончателно е потвърдено и съществуването на два успоредни
един на друг рова, ограждали селището (Николов и др. 2018: 26).
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на раннонеолитното селище са представени на постер.
Късноантичен стопански комплекс и средновековно селище, с. Мировяне,
Столична община (Чолаков, Райчева 2018, 380-384)
Разкопките стартират като спасителни през 2014 г., а през 2016 и 2017 г. са
продължени чрез целево финансиране на Министерство на културата. Проучва
се късноантичен стопански комплекс от IV-V век, ограден с масивна стена. През
2017 г. са изследвани няколко верижни помещения и са разкрити множество
предмети, с помощта на които е допълнена хронологията на обекта (Чолаков,
Райчева 2018, 383). Първите сгради в комплекса са построени след 378 г., а след
408 г. – се изграждат нови. След средата на V век всички постройки претърпяват
поражения и комплексът престава да функционира. Шест века по-късно – през
XI-XII век – на същото място са построени средновековни жилищни структури.
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на обекта са представени на постер и в експозиционна витрина
с находки от периода IV-V век: керамични съдове, лампи (Обр. 1) и тежести;
желязна фибула, бронзова тока и железни инструменти.
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Хотел „Хаят Риджънси София“/ източен некропол на Сердика (Мешеков,
Стоянова 2018, 423-426)
Във връзка с инвестиционни намерения на мястото на старото кино
„Сердика“ (бул. „Янко Сакъзов“ № 2 и 4, гр. София) са проведени спасителни
археологически проучвания в източната периферия на източния некропол на
Сердика, на обща площ от ок. 600 м2. Разкрити са общо 8 сводови гробници
от V-VI век, като една от тях е с изградено преддверие със стъпала. От същия
период между гробниците са проучени 11 гроба, покрити с тегули, както и 108
ямни гроба – по-голямата част без инвентар. В 5 от ямните гробове и една от
сводовите гробници има регистрирано наличие на златни нишки от областта на
черепа (Мешеков, Стоянова 2018, 426). Датировката на гробовете е потвърдена
чрез радиовъглеродно датиране на скелетните останки, извършено в центъра по
археометрия в Манхайм, Германия.
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от разкопките
в източния некропол на Сердика са представени на постери и в експозиционна
витрина с част от гробните находки: желязна и бронзова катарама (Обр. 2, 1),
бронзова обеца (Обр. 2, 2), желязна фибула, наниз стъклени мъниста, както и
златни нишки (Обр. 3) от 3 гроба. Отделно е показана и една цяла антична тухла
с врязан знак – осемлъчева звезда.
Площад „Св. Неделя“, гр. София (Кацарова и др. 2018, 253–256)
За трета поредна година на площ от 700 м2 са реализирани археологически
разкопки, северно от църквата „Св. Неделя“, изцяло финансирани по програма
„Култура“ на Столична община. Продължава проучването на голямата
обществена сграда и прилежащата ѝ от север улица с посока изток–запад
(decumanus), регистрирани през предходните два сезона. Установено е, че сградата
има два периода на използване – от втората половина на II-III век и от края на III-IV
век(Кацарова и др. 2018, 254). Под нивото на постройката на места в проучваната
площ са разкрити и останки от по-ранна архитектура – от края на I – първата
половина на II век (Кацарова и др. 2018, 255).
Дълбоко вкопана в античните пластове през 2017 г. е проучена и една
жилищна постройка от XV-XVI в., която се отличава с добре запазени останки от
дървена подова и покривна конструкция (Кацарова и др. 2018: 254).
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на античните останки от пл. „Св. Неделя“ са представени на постери
и в експозиционни витрини с част от намерените находки, датиращи от III-IV век
– керамични съдове и лампи, костени игли, глинени пулчета за игра, и от II-III
век – фибула, апликация, глинени калъпи за отливане на декоративни метални
предмети, поти и бронзова шлака. Най-интересните находки от по-ранния
период на обитаване на обществената сграда безспорно са няколкото бронзови
статуетки – на бог Дионис (Обр. 5), на Купидон, както и двете крачета с фигури
на Ерос, завършващи с лапи на лъв (Обр. 4).
82

От постройката от XV-XVI век са показани керамични съдове, костени
апликации, бронзови елементи на костюма – катарама, пафта, пръстен; сребърно
копче; както и дървени съдове и прибори за хранене и дървени фигури за шах
(обр. 6).
Градището – манастир „Св. Никола“, с. Батулия, община Своге (Маламед
2018, 500-502)
Проучванията на обекта са финансирани от община Своге. Установено е,
че в двора на манастира е изградена крепост, съществувала в периода V-VI век.
Техниката на строителство, както на крепостната стена, така и във вътрешността,
представлява суха зидария (каменен градеж без спойка), което подсказва, че
строителите са местното население (Маламед 2018, 501-502). Тази теза се подкрепя
и от факта, че са намерени голямо количество фрагменти от керамични съдове,
местно производство. По наличието на едри въглени около градежите може
да се предположи, че през VI век е избухнал пожар, вероятно сложил край на
съществуването на крепостта (Маламед 2018, 501).
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на късноантичната крепост са представени на постер.
Мюсюлмански некропол и късноантични структури, ул. „Цветан
Минков“ № 12, гр. София (Борисова-Кацарова и др. 2018, 256-258)
Проучени са 12 гроба с общо 16 индивида от периода преди Освобождението
– XV-XIX век, като при всички тях гробен инвентар отсъства. Гробните структури
са вкопани в пласт от късната античност, в който се намират предимно монети и
керамични материали от IV-V в. (Борисова-Кацарова и др. 2018, 257).
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на обекта са представени на постер и в експозиционна витрина с
находки от периода IV-V век – керамично гърне, монети, оловна пломба, както е
с единични находки от по-късните периоди – желязна катарама от XV-XVII век,
бронзова апликация от XIX-XX век и др.
Кремиковски манастир „Св. вмкч. Георги Победоносец“, Столична община
(Тодоров и др. 2018, 559-561).
Правят се изследвания на две от манастирските сгради – едната е
просъществувала до 50-те – 60-те години на XX век, а другата е построена след 60те години на XX век. Установено е, че при строителството им е нарушен по-ранен
некропол от XV-XVI век, от който през 2017 г. са проучени два гроба в анатомичен
порядък и множество препогребани или преотложени кости (Тодоров и др.
2018: 560). Некрополът е синхронен с възобновяването на църквата „Св. Георги
Победоносец“, която през Възраждането става част от манастирския комплекс
(Тодоров и др. 2018, 561).
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В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на обекта са представени на постер и в експозиционна витрина с
находки от периода XIX-XX век – железен катинар, желязна ключалка, бронзов
кръст, катарами, керамични лули, пръстени, седефени апликации (Обр. 7, 1)
и др. Намерените предмети от XV-XVI век към момента са по-малко, като във
временната изложба интересен експонат от периода представлява сребърна
монета на султан Сюлейман I (1520-1566 г.).
Некропол от XVIII-XIX век, пл. „Позитано“ № 1, гр. София (Иванов,
Чолакова 2018, 554-556)
Проучените пластове датират от средновековието до съвременността, като
от най-голямо значение е изследваната част от некропол. Разкрити са 7 гроба,
организирани в 3 редици (Иванов, Чолакова 2018, 554-555). Повечето гробни
структури представляват ями, в които индивидите са положени в дървени ковчези.
Само един от проучените гробове е оформен различно – чрез стъпаловидно
поставени каменни блокчета, и вероятно принадлежи на по-богат представител
на тогавашното общество (Иванов, Чолакова 2018, 555).
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на некропола са представени на постер и в експозиционна витрина с
предмети от периода XVIII-XIX век – бронзов накрайник за колан, бронзова пафта
(Обр. 7, 2), бронзова екзагия и керамично гърне. Интересни находки от обекта
са седефена апликация с изображение на светец от XIX век, както и кокарда на
Македоно-одринското опълчение от 1912 г.
Крепост „Кокалянски Урвич“, с. Кокаляне, Столична община (Петрунов,
Кирякова 2018, 497-500)
Проучва се късносредновековен манастирски комплекс и прилежащия му
некропол. Регистрирани са няколко гроба, като два от тях са с гробна камера
от плочести камъни (Петрунов, Кирякова 2018, 499). Някои от гробовете са с
препогребани кости. Под пласт деструкции от манастирския храм „Св. Илия“
се проучва слой от късната античност с множество монети от IV-VI в. (Петрунов,
Кирякова 2018, 499).
В изложбата „Археология на София и Софийско“ резултатите от
разкопките на обекта са представени на постер.
Интересът на обществеността към резултатите от новите археологическите
проучвания е непрекъснат. С организирането на цикъл ежегодни изложби,
посветени на темата, Регионален исторически музей – София показва, че съзнава
ролята и отговорността си към жителите на София и околността и прави
възможното по максимално достъпен начин своевременно да представи пред
своята публика актуалната информация от проведените през последния сезон
разкопки. Само в Нощта на музеите (19 май) близо 10 000 посетители разгледаха
„Археология на София и Софийско“, сезон 2017 г., като по-голямата част от тях
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останаха впечатлени от новите данни за отминалия живот в града и региона,
както и от намерените от съответните периоди находки.
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Обр. 1. Керамична лампа, IV-V век.
Късноантичен стопански комплекс и средновековно селище,
с. Мировяне, Столична община.
Дипляна към изложба „Археология на София
и Софийско 2017“ (03.V-03.IX.2018 г.), РИМ-София

Обр. 2: 2. 1. Бронзова катарама, V-VI век; 2. 2. Бронзова
обеца, VI-VII век. Хотел „Хаят Риджънси София“ – Източен
некропол на Сердика.
Дипляна към изложба „Археология на София
и Софийско 2017“ (03.V-03.IX.2018 г.), РИМ-София
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Обр. 3. Златни нишки от гроб № 50, V-VI век.
Снимка през бинокулярен микроскоп. Хотел „Хаят Риджънси София“ –
Източен некропол на Сердика.
Постер към изложба „Археология на София и Софийско 2017“
(03.V-3.IX.2018 г.), РИМ-София

Обр. 4. Бронзови крачета с фигури на бог Ерос,
завършващи с лапи на лъв, II-III век.
Късноантична обществена сграда
при пл. „Св. Неделя“, гр. София.
Дипляна към изложба „Археология на София
и Софийско 2017“ (03.V-03.IX.2018 г.), РИМ-София
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Обр. 5. Бронзова фигура на бог Дионис, II-III век.
Късноантична обществена сграда
при пл. „Св. Неделя“, гр. София.
Дипляна към изложба „Археология на София
и Софийско 2017“ (03.V-03.IX.2018 г.), РИМ-София
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Обр. 6. Дървени фигури за шах, XV-XVI век.
Жилищна постройка при пл. „Св. Неделя“, гр. София.
Дипляна към изложба „Археология на София и Софийско 2017“
(03.V-03.IX.2018 г.), РИМ-София

Обр. 7: 7.1. Седефена апликация за икона, XVIII-XIX век. Кремиковски манастир
„Св. вмчк. Георги Победоносец“; 7. 2. Бронзова закопчалка за колан (пафта),
XVIII-XIX век. Некропол при пл. „Позитано“, гр. София.
Дипляна към изложба „Археология на София и Софийско 2017“
(03.V-03.IX.2018 г.), РИМ-София
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Summary
Archaeology of Sofia and Sofia Region, season 2017, is an exhibition that aims to present to the
general public the current discoveries from the past archaeological season. It was opened on 3rd of May
2018 and is available for visitors until 3rd of September (the same year). Тhe exhibition presented a total
of 9 objects dating from Prehistory to the Late Middle Ages: Early Neolithic Settlement of Slatina-Sofia;
Late Antique Production Complex and Early Medieval Settlement near Mirovyane village, Sofia Municipality; Eastern Necropolis of Serdica at the Hyatt Regency Sofia hotel, 2 and 4 Yanko Sakazov Blvd.,
Sofia; St. Nedelya, Sq., Sofia, with remains of Late Antiquity, Ottoman period and Bulgarian Revival;
The Gradishte – St. Nicolas monastery near Batulia village, Svoge Municipality – a fortress of Late Antiquity; a Muslim necropolis and structures from Late Antiquity on 12 Tsvetan Minkov Str., Sofia; Kremikovtsi monastery St. George, Sofia Municipality – monastery from Bulgarian Revival with an earlier
church and remains of necropolis from the 15th–16th c.; necropolis from the 18th-19th c. on 1 Pozitano
Sq., Sofia; Kokalyane Urvich – Late Medieval monastery and Late Antique fortress, near Kokalyane village, Sofia Municipality.
A few bronze figures from the 2nd-3rd c. – of god Dionysus (fig. 5), of the divine Cupid, and
two legs with figures of Eros and lion’s paws (Fig. 4), were an accent in the exhibition due to their high
artistic and scientific value. These finds have been found during the excavations of St. Nedelya Sq. Other
interesting exhibits from the exhibitions were the golden threads (Fig. 3) (probably they had been woven into a head covering) found in 5 pit graves and one tomb from the 5th-6th c. during the construction
of the Hyatt Regency Sofia hotel; several pearl applications from icons from the 18th-19th c. – from the
excavations of Kremikovtsi Monastery (Fig. 7. 1) and the necropolis on Pozitano Sq.; as well as wooden
vessels, spoons and chess pieces (Fig. 6) from a house from the 15th-16th c. studied again during the
excavations of St. Nedelya Sq.
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РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ИЗГОТВЯНЕ, ЗАДАЧИ И ВЪПРОСИ

Илия Мечков
Съгласно „Закон за военните паметници“, областната комисия „Военни
паметници“ към областния управител води регистър и картотека на военните
паметници в областта (чл. 7, ал. 3), предоставя на министъра на отбраната
постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за
издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и
изграждането им (чл. 7, ал. 1 и чл. 6, ал. 1). Като член на комисията към областния
управител на София и служител на „Музей за история на София” (2013 г.) получих
възможността да работя по задачата. След издирванията и проучванията,
които проведох, стана възможно съставянето в таблична форма на регистър на
наличните военни паметници в област София (Приложение). Със следващите
редове се спирам на въпросите, които възникваха по време на изследването. По
повод отделни случаи, обсъждам начините по които военните паметници биват
регистрирани, създавани и преобразувани като търся „приемливите” решения.
Областната комисия „Военни паметници“ е създадена със заповед на
областния управител (22.10.2009 г.) и започва дейността си с разглеждането на
списък на военните паметници на територията на Столична община, съставен
от нейния секретар (Йордакиев 2009). Решаваща стъпка в събирането на данни
за военните паметници е съставянето на „Анкетна карта, военни паметници в
България (МО на република България)”, с която Музеят за история на София
изпраща запитване до районните общини (Атанасова, Първанов, Чилев,
Салтирова-Павлова, 29, 10). Така, за първи път, в по-ново време, се събира масив
от данни по въпроса.1 Отделно, в музея се съхраняват реставрационни картони
на някои военни паметници.2 На тази основа започнах да съставям картотека.
Получавах сведения от сайтове на общини и населени места, от общински
служители и др.
В процеса на работата се очертаха следните задачи:
1.) Подредба на паметниците в таблица и номерацията им; 2.) Уточняване
на наименованията им; 3.) Поправяне на открити грешки в получените данни; 4.)
Откриване и включване на „неизвестни” или новопоявили се военни паметници.
1.а.) Подредба на районите.
В подредбата на районите (от 1 до 24) следвах концентричен принцип
отвътре навън (като спирала-охлюв) по следния начин: 1. Средец; 2. Оборище;
3. „Възраждане“; 4. „Красно село“; 5. „Триадица“; 6. „Лозенец“; 7. „Изгрев“; 8.
„Студентски град“; 9. „Младост“; 10. „Слатина“; 11. „Подуене“; 12. „Сердика“; 13.
„Илинден“; 14. „Красна поляна“; 15. „Овча купел“; 16. „Витоша“; 17. „Панчарево“;
18. „Искър“; 19. Кремиковци; 20. Нови Искър; 21. „Надежда“; 22. „Връбница“;
Някои райони предоставят пълна информация („Кремиковци”, „Нови Искър“, „Панчарево”, „Възраждане”), а други - не. За тази дейност основно се разчита на специалистите
„младши експерти” към отдел „Култура и образование”.
2
Бяха ми предоставени любезно от реставратора Георги Пенков. Други източници са книгата „Военни паметници в България“, публикувана на сайта на НВИМ и опитът за регистър на
същия сайт. Доколкото съм осведомен, картотеки на паметници има в НИНКН и ЦДА.
1
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23. „Люлин“; 24. Банкя.3 От район „Сердика” нататък движението по спирала не
може да бъде идеално от геометрична гл. точка.4 С „Овча купел” към регистъра са
включени райони, в които има населени места отвъд пръстена на „Околовръстен
път”.
1.б.) Подредба на паметниците.
Редът за всеки район е: паметници и ансамбли, свободно стоящи паметни
знаци, паметни плочи (по тип), национални, градски, градски-регионални, били
те районни, квартални, селски (по значение) (№ 1-5 от таблицата). На места
е търсена последователност по адрес (№ 22-24). Същевременно, йерархично
предимство имат по-старите паметници (№ 3, 4, 22-26). Паметните плочи,
посветени само на една личност са подредени по азбучен ред по първото име.
В районите, съставени от села (или бивши села) паметниците са подредени по
азбучния ред на населените места.
1.в.) Номерация на паметниците.
Използвани са две номерации. Двусъставна, от номера на общината и
номера на паметника в нея. Едносъставна - от 1 нататък. Така например ако се
появи нов паметник в район „Средец”, той ще бъде добавен след последния
двусъставен номер (който в случая е 1 /21/) с номера 1 /22/, а вторият му
(едносъставен) номер ще бъде следващият на номера на последния паметник в
таблицата (№ 152), т. е. № 153.
2.) Сборните (т.е. колективните) военни паметници в чест на загинали
войни, които включват повече от един загинал (могат да бъдат разделени на
сборни-поименни и сборни-безименни) са посветени на участието на Третата
българска държава в пет войни: 1. Сръбско-българската 1885 г.; 2. Балканската,
1912-1913 г.; 3. Междусъюзническата, 1913 г.; 4. Първата световна, 1915-1918 г. ; 5.
Втората световна, 1941-1945 г. Вместо изписването на пълното им наименование,
би могло да се използва названието – паметник на загиналите за Родината във
войните за национално обединение и във Втората световна война. Тази съкратена
формула вероятно ще се наложи като по-рационална в предстоящия краен
вариант на национален регистър. В настоящият опит е приложено пълното
изписване на имената на войните с хронологичните рамки на участие в тях на
българската държава с цел да може да се добие, от страна на специалистите и
на гражданите, по-пълна представа за съответните паметници, респективно за
историята на населеното място, в което се намират и за състава на честваните
загинали.
Има населени места, които не са отбелязали с паметници всички свои
загинали във войните. Големият проблем в номенклатурата и строителството
Приетата номенклатура на административните райони в Столична община е „Средец“,
„Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“, „Подуене“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Студентски
град“, „Витоша“, „Овча купел“, „Люлин“, „Връбница“, Нови Искър, Кремиковци, Панчарево,
Банкя.
4
Идеята е първо да бъдат обхванати централните райони, а все пак „Сердика” се доближава до центъра и включва „Централни софийски гробища“ с разположените там военни паметници. Съседните му райони „Надежда” и „Връбница”, които включват някогашни села и са
отдалечени от центъра, са пропуснати за сметка на „Илинден”. „Илинден“ и следващият по номер „Красна поляна“ включват застроени райони, които са в рамките на града от самото си възникване.
3

93

на военни паметници настъпва след средата на 40-те години на ХХ век. Различни
са начините, по които става символичното присвояване на военните паметници
в служба на новата идеология (Мечков 2016, 76). На стари военни паметници
или на новоизградени сборни военни паметници на населеното място (села или
стари градски райони) на челно място се появяват изписани имената на загинали
„антифашисти”. Изграждат се паметници в чест на мнозина „антифашисти” и на
малцина загинали като войници (№ 63, 123).5 Дори има случаи когато от датата
на смъртта не става ясно кой е загинал като „антифашист” и кой като войник (№
79). В тази връзка ще посоча че паметникът от с. Войнеговци ще стои в регистъра
под въпрос, докато не се разбере как на 21.11.1944 г. е загинал Георги Стоилов,
паднал според паметниковия надпис „в борбата против кървавия фашизъм” (№
123). Възможно е още „партизански” паметници (напр. от Чепинци и Подгумер)
да са посветени и на загинали български войници във Втората световна война
1944-1945 г.
Названието на военните паметници, с които се честват многобройните
български войни, загинали във Втората световна война, трябва да подразбира
периода от септември 1944 г. до май 1945 г., което е имплицирано в „оригиналния”,
но неприемлив от гледна точка на българската история паметников надпис
„Отечествена война”.6 На паметниците, изградени или преобразувани след 1989
г., стои надписът „Втора световна война, 1941-1945“ (№ 54, 57, 76, 77, 37, 70), но е
ясно че те са посветени на загиналите във войната срещу Хитлеристка Германия
(1944-1945 г.), а не по време на българското участие във войната като германски
съюзник. Изключение правят паметниците на българските летци, защитници
на родното небе (1943-1944 г.) (№ 45, 15, 46, 96, 97, 98, 101, 61, 102) и сборните
безименни специализирани паметници (№4, 47).
Когато паметниковото название в таблицата включва (в съпротивителното
движение 1941-1944) или (в съпротивителното движение 1941-1944 и др.) се има
предвид въоръженото движение на българските комунисти срещу участието на
Царство България във Втората световна война на страната на Германия и нейните
съюзници, което започва с нападението над СССР.7 Под (… и др.) се имат предвид
загинали преди тази дата, предимно по време на кървавия вътрешен конфликт
след 1918 г. (най-вече в събитията от 1918, 1923, 1925 г.)8
Пълното название на паметника се получава от колонките „вид на обекта”
и „наименование”. Така например, паметните плочи от с. Желява (№114) могат
Всички тези „смесени” военни и „антифашистки” паметници носят до ден днешен своето „оригинално” название „В памет на загиналите в борбата срещу фашизма, капитализма и в
Отечествената война”.
6
Три десетилетия след падането на режима исторически неточното название „Отечествена война” не само продължава да стои върху паметниците, но и с него те са „вписвани“ в областните регистри. С употребата му се е целяло подчертаване на факта, че през 1944-1945 г. българската армия воюва в състава на Съветската армия, във „Великата отечествена война на СССР” и
поставянето ни под общ идеологически знаменател с „Големия брат”.
7
От тогава нататък (втората половина на 1941 г.) това съпротивително движение може да
се разглежда като част от международното съпротивително движение, подкрепяно официално
от съюзниците САЩ, Англия и СССР.
8
Паметникът в с. Владая (№ 80) е бил посветен на загиналите във Войнишкото въстание
(1918 г.), но след 1989 г. е преобразуван в селски сборен безименен паметник с надпис „В памет
на загиналите за България”. В гробището до църквата се намират четири индивидуални гробни
паметника на загиналите във войните през 1912-1918 г.
5

94

да бъдат наречени: „Военен паметник (паметна плоча) на загиналите в Сръбскобългарската война 1885 г., Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата
война 1913 г., Първата световна война 1915-1918 г. и Втората световна война заключителна фаза 1944-1945 г.“ или съкратено „Паметник (паметна плоча) на
загиналите за България във войните за национално обединение и във Втората
световна война от с. Желява.”
Отбелязванията в графа „наименование” на таблицата – (от селото), (от
квартала), (от селото/ кв.), (от района), изясняват какъв е бил административният
статут на населеното място в което се намира даденият паметник по време на
посочената война.9 Когато е посочено, че загиналите са „(от района)“ става въпрос
за градски квартален / регионален паметник. В наименованията на паметните
плочи е цитирана част от текста, за да може да се прецени с какви заслуги е
представено честваното лице.
Разбира се, тези уточнения са излишни за крайния вариант на един
национален регистър, но те трябва да се имат предвид при работата по
събирането на данни, по изнамирането на точни наименования и регистрирането/
картотекирането на паметници.
3.) Все още работата по точното описание на военните паметници не
е приключила. Оказа се, че различни списъци за военни паметници посочват
такива, които вече не съществуват или не отговарят на критериите за това
(обикновено на загинали чужди войни на българска територия, определяни
днес със старото название за военните паметници – „войнишки”). В следващата
таблица са изброени унищожените военни паметници в столицата.
наименование

вид на
обекта

брой
загинали

адрес

създаванеунищожаване

На загиналите общински
служители във войните през
1912-1913 и 1915-1918 г.

паметна
плоча

16

1936 г.
1943/44 г.

На загиналите възпитаници
на семинарията във войните
през 1912-1913 и 1915-1918 г.

паметни
плочи
/арх. кът интериор/

13

сградата на
старото кметство,
унищожено от
бомбардировките
(сега район
„Оборище“)
Духовната
семинария, в хола
(сега район
„Лозенец“)

На българските евреи
загинали във войните през
1912-1913 и 1915-1918 г.

паметни
плочи и
скулптура
/арх. кът интериор/
паметна
плоча
/арх. кът интериор/

954

На загиналите служители
на „Българска земеделска
и кооперативна банка” във
войните през 1912-1913 и
1915-1918 г.

11

Болницапаметник (?)
във
възпоменателна
зала
бул. „6-ти
септември“ № 4
в „Съюзния дом“
(?)

преди 1944 г.
след 1944 г.

преди 1944 г.
неизвестно

преди 1944 г.
неизвестно

Подуене е присъединено село през 1895 г.: (от квартала). Много села са включени към
Столичната община през 1938 г.: (от селото/ кв.) Днешният кв. „Бенковски” е обединение на селата Биримирци и Обрадовци (1954 г.): (от селата). Днешният гр. Нови Искър е обединение на села,
сега негови квартали: (от селото).
9
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На загиналите членове на
„Българския тенис клуб” във
войните през 1912-1913 и
1915-1918 г.

паметник

8

на игрището
на „Българския
тенис клуб”
(сега район
„Средец”)

1936 г.
след 1944 г.

На началниците на Военното
училище

бюстовепаметници

29

на парадно
стълбище
във парка
на Военната
академия „Георги
С. Раковски“
(сега район
„Оборище”)

1934 г.
1946 г.

На загиналите от I-ви и VIти полк при I-ва Софийска
пехотна дивизия във войните
през 1912-1913 и 1915-1918 г.

мемориал

над
3000

в казармите, сега
парка на НДК
(сега район
„Триадица”)

1934 г.
1980 г.

На загиналите във войната
през 1944-1945 г. (и
„антифашисти”) от района

паметник

в градина
„Алжир“
(сега район
„Сердика”)

50-те години
на ХХ в.
1992/3

На загиналите студенти от
СУ „Св. Климент Охридски”
във войната през 1944-1945 г.
(и „антифашисти”)

паметна
плоча
2 бр. /
арх. кът интериор/
паметна
плоча /
арх. кът интериор/

в ректората на
аулата на СУ
„Св. Климент
Охридски”

след 1944 г.
след 1989 г.

„Съюз на
журналистите”,
ул. „Граф
Игнатиев” №
4, (сега район
„Средец“)

след 1944 г.
след 1989 г.

На загиналите журналисти
във войната през 1944-1945 г.
(и „антифашисти”)
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На загинали учители и
ученици от Първа мъжка
гимназия във войната
през 1944-1945 г. (и
„антифашисти”)

паметна
плоча

ул. „Стара
планина”
№ 11, район
„Оборище”

1984 г.
1992/3 г.

На Борислав Г. Кръстев,
участник във войната през
1944-1945 г.

паметна
плоча

ул. „Живко
Николов” № 37,
район „Слатина”

след 1944 г.
след 1989 г.

На Боян В. Николов,
участник във войната през
1944-1945 г.

паметна
плоча

ул. „Живко
Николов” № 36,
район „Слатина”

след 1944 г.
след 1989 г.

Към този списък трябва да се прибавят плочите на двата преобразувани
(като адресат – от поименни на безименни и като название от „загинали във
войната през 1944-45“ на „загинали във войните през 1885, 1912-13, 1914-18, 194145 г.”) сборни квартални паметника след решение на нарочни комисии (№ 37, 70).
Така, не само паметта за отделните загинали на война жители на двата района бе
заличена (съответно 12 и 32 души), но се стигна и до абсурдното твърдение, че от
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тези краища, преди още те да бъдат включени в границите на града и заселени, са
дадени и други жертви10 (Мечков 2016, 80, 78). Всички тези паметници е редно да
бъдат възстановени или в стария им вид, или като имената на загиналите бъдат
изписани другаде.
4.) За да се отговори на въпроса кои съществуващи нерегистрирани или
новопоявили се паметници следва да бъдат вписани (невписани) като военни
е нужно да се тълкува (гл. II, чл. 4) на „Закон за военни паметници“ както и да
се обосноват текстови и архитектурни критерии. Преди всичко паметникът е в
памет и прослава на военнослужещи от въоръжените сили, взели участие във
война, водена от българската държава. Очевидно, най-вече прослава заслужават
загиналите, проявилите героизъм и военните ръководители. Следователно,
честваната личност трябва да изпъква с военният си образ, паметниковите
изображения и текст трябва да наблягат на „военната” страна от живота й, видът
на паметника да е представителен. Ето няколко примера за паметници, които
нямат данните да бъдат обявени за военни.
а.) Когато честваната личност има изграден образ в общественото
съзнание, който е различен от този на военен или който е несъвместим с някои
морални качества. Тук става въпрос за положителните или отрицателните
прояви, които личността е имала през целия си живот, в съвкупността от
нейните социални роли. На всички е известно героичното поведение на Яворов,
Йовков, Дебелянов, но то е само допълващ щрих към образа им на талантливи
български писатели, което е видно и от паметниковото им представяне – без
военна униформа в изображенията и без споменаване на военен чин в текстовете.
На едно от заседанията на комисията, струва ми се справедливо, бе решено
бюст-паметникът на Гоце Делчев да бъде включен към военните паметници, а
на Тодор Александров и Ванчо Михайлов – не.
Редно е също така честваната личност, принадлежала към военното
командване, да е свързана със сериозни заслуги и героични действия, т.е. да има
причина защо да се помни. Тази „подробност” е убягнала на съставителите на
закона и сега сме изправени пред дилемата, дали да включим към военните
паметници многобройните паметни плочи, които съобщават, че даден генерал е
живял на съответния адрес.
б.) Текстът на паметника (тук се имат предвид паметните плочи) трябва
да набляга на тази страна от живота на личността, която я свързва с Българската
армия. Ако посочването на военен чин, роля и участие във война е само прелюдия
към друг вид разказ, това вече е проблем. Затова, след обсъждане от страна на
комисията, в регистъра не бяха включени следните паметни плочи.

Същото клише бе приложено и за новия сборен безименен паметник в район „Лозенец“ (№ 54), който имал предвид осем, неизвестни по име загинали. По сведения от инициатора,
същият тип паметник се предвижда и за район „Люлин“! Интересно какви населени места е имало в двата района до 1918 г.
10
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наименование

адрес

аргументация според
текста

Свободно-стоящ
паметен знак на
ген. Константин
Георгиев

градинка „Св.
Седмочисленици”,
район „Средец“

лобно място - жертва на
атентат на комунисти;
акцент върху атентата в
храм „Св. Неделя“

Паметна плоча
на ген. Христо
Луков

ул. „Тракия” № 1, район
„Оборище“

личността е жертва на
атентат на комунисти;
акцент върху
политическата й дейност;
неподходящ символ

снимка

В тази връзка трябва да отбележа, че три паметни плочи с ненужно
информативен текст все пак бяха прибавени в таблицата (№ 19, 41, 43).
в.) Видът на паметника (имат се предвид предимно паметни плочи) трябва
да има нужната представителност. Ще посоча три примера от десетките паметни
плочи, които не са включени в регистъра.
наименование

адрес

аргументация според
външния вид

Паметна плоча на
ген. Георги Вазов,
Средец

ул. „Г. С.
Раковски“ № 138,
район „Средец“

малка плоча (тип табела)
с акцент върху историята
на къщата

Паметна плоча
на ген. Стефан
Паприков

ул. „Кракра“
№ 16, район
„Средец“

малка плоча (тип табела)
с акцент върху историята
на къщата

Паметна плоча на
кап. инж. Симеон
Ванков

ул. „Г. С.
Раковски” № 105,
район „Средец“

плочата е ансамбъл от
две еднотипни плочи,
честващи БИАД

снимка

Две паметни плочи с неподходящо местоположение (намират се на
значителна височина) бяха прибавени в регистъра (№ 55, 115).
Актуален е въпросът за военните гробища на български войни в Централни
софийски гробища. От законовите изисквания се създава впечатлението, че за
военно гробище се считат обособени парцели, в които има гробове само на военни.
Затова парцелите 70 и 71, в които са погребани загиналите български парашутисти
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във Втората световна война 1944-1945 г. (т. нар. „Алея на парашутистите“, над
която има арка с надпис), са включени в регистъра (№ 65), а парцели 89 (т.нар.
„Авиаторско военно гробище”) и парцели 36, 90 (т.нар. „Опълченско военно
гробище”) засега не са. Съгласно законовия текст индивидуалните гробове на
военни не би трябвало да са военни паметници, за разлика от мавзолеите и
гробниците, но нима те също не са вид гробове (индивидуални или групови,
със или без човешки останки). Гробът на д-р Христо Татарчев бе включен в
регистъра като мавзолей с колебание (№ 66). В тази връзка може да се запитаме
дали скромният паметник на загиналия в Междусъюзническата война Стойко
Нетов, който се издига на входа на с. Долни Богров не е кенотаф (№ 111).
Към регистъра са включени два особени мемориални обекта, които
отговарят на изискванията за военни паметници и имат архитектурна
забележителност. Те могат да бъдат разглеждани като идеологически
реликти, избегнали по случайност стихийното унищожение (1992/1993) по
изпълнение на Реш. № 19, протокол №6 (25. 02. 1992 г.) на СОС (Мечков 2016,
84). Паметникът на Асен Агов (№ 29) е запазен въпреки оригиналния си текст
поради застъпничеството на едноименния внук на честваната личност. Дълго
време този малък, облицован с мрамор куб, служеше за стол на разположената
пред него сергия за вестници. Паметникът на подполковник Васил Демиревски
– Жельо (№ 72) е частично демонтиран от бригадата на районната община, която
е демонтирала и изгубила плочите на сборния поименен военен паметник от
парка „Св. св. Кирил и Методий” (№ 70). Очевидно паметникът на известния
партизански командир, впоследствие подполковник от Втората световна война
(загинал в Югославия), е без връзка с историята на града и с неговото изграждане
са се преследвали идеологически задачи.
Много са паметниците на военни, които не отговарят на законовите
изисквания за военни паметници.
наименование

адрес

Паметник на загиналите при изпълнение на
служебния си дълг разузнавачи

в двора на служба Военна информация,
Министерство на отбраната

Бюст-паметник на полк. Никола Бонев – пилот,
загинал при изпълнение на служебния си дълг

в района на поделение 26790, район
„Искър” – съгласно направена справка не
съществува

Бюст-паметник на полк. Радослав Димитров –
пилот, загинал при изпълнение на служебния си
дълг
Бюст-паметник на полк. Иван Даев – пилот,
загинал при изпълнение на служебния си дълг

Два мемориални обекта, които имат необходимите архитектурни и
социални качества и отдавна са възприети за военни от гражданите не влизат в
законовите изисквания.
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наименование

адрес

Паметник (мемориал) на
загиналите войници от
транспортни войски (11.VIII.1995
г., трагичен случай)

„Околовръстен път”, на
разклона за кв. „Филиповци”,
район „Люлин“

Свободно-стоящ паметен знак
(морена) на бившия казармен
район 8-ми километър (1942-1988
г.)

в парка срещу районната
общинска администрация,
район „Младост“

снимка

Особен е случаят с паметника на българските Военновъздушни сили (№ 60),
който е изграден на това място (така както е наименуван и „площадът”) поради
разположеният в съседство главен щаб на ВВС, знак за което е намиращият се
на пътния възел известен „самолет-паметник”. Предполага се че паметникът е
посветен и на всички български военни авиатори, загинали при бойни действия
във водени от българската държава войни или при изпълнение на служебния им
дълг в мирно време при защита на населението.
*****
От направеният кратък преглед е очевидно, че през последните десетилетия
създаването на нови или преобразуването на стари военни паметници не се
ръководи от ясни критерии. Особено наболял е проблемът за честването на
паметта на загиналите в редовете на Българската армия през Втората световна
война (1944-1945 г.). Паметниците от този тип са необосновано многобройни и
разпръснати, оригиналните паметникови надписи и образи са неуместни, една
част от тях са унищожени или преобразувани, или се рушат, а все още някои
селища не са отбелязали мемориално своите загинали. Изграждането на градски
или областни, сборни, поименни военни паметници на всички загинали ще даде
общо разрешение на тези засега неразрешими поотделно проблеми.
За да бъде изпълнена задачата по съставяне на Национален регистър
на военните паметници в България е необходимо да се утвърди подробна
процедура за тяхното деклариране предвид набор от изисквания, изяснени в
практиката. Военните паметници на първо място трябва да служат за отдаване
почит на героите военни и за засвидетелстване на любовта към Родината, което
предполага те да бъдат отличими и забележителни от художествена, символична
и обществена гледна точка.
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2.

1 /2/

1.

1 /1/

№

Район„Средец”

Район „Средец”

Район /община/
Населено място /гр., кв.,
с., ж.к./
Фотография

На българския опълченец

На Незнайния войн в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1941-1945 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметник

ансамбъл

Вид на обекта

градинката между ул. „Георги С. Раковски” и
ул. „Париж”

храм „Св. София”, южна фасада

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
/бул., ул., парк, местност/

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/Работен вариант/

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Район „Средец”

1 /6/

6.

Район „Средец”

Район „Средец”

Район „Средец”

1 /5/
5.

4.

1 /4/

3.

1 /3/

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
района)

На загиналите български
парашутисти във Втората
световна война 1944-1945 г.

На загиналите български летци
в Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1941-1945 г.

На българския летец

паметник

паметник

свободно-стоящ
паметен знак

паметник

пл. „Райко Даскалов” (ул. „Солунска” и ул.
„Ангел Кънчев”)

градинката между Народното събрание и СУ
„Св. Климент Охридски”

градинката между Народното събрание и СУ
„Св. Климент Охридски”

градинката между Народното събрание и СУ
„Св. Климент Охридски”
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Район „Средец”

1 /9/

10.

1 /10/

Район „Средец”

Район „Средец”

1 /8/
8.

9.

Район „Средец”

1 /7/
7.

На ген.-полк. Владимир
Стойчев, командващ Първа
българска армия във Втората
световна война 1944-1945 г.

На цар Борис III

Дом-паметник на
военноинвалидите

На загиналите служители на
БНБ в Балканската война 19121913, Междусъюзническата
война 1913 и Първата световна
война 1915-1918 г.

бюст-паметник

свободно-стоящ
паметен знак /с
барелеф/

мавзолей /
сграда/

паметна плоча

бул. „Васил Левски” №75, „Спортна палата“

парк „Борисова градина“, входа от Орлов мост

ул. „Христо Белчев” №21 и ул. „Солунска”

Българска народна банка - интериор
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14.

1 /14/

13.

1 /13/

12.

1 /12/

11.

1 /11/

Район „Средец”

Район „Средец”

Район „Средец”

Район „Средец”

На Васил Чакаларов, войвода на
чета от Илинденското въстание

На ген. Стефан Тошев

На ген. Радко Димитриев

На Гоце Делчев

паметна плоча

бюст-паметник

бюст-паметник

бюст-паметник

ул. „Шипка” №52Б

парк „Борисова градина“, езерото с лилиите

парк „Борисова градина“, езерото с лилиите

парк „Борисова градина“, новия розариум
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Район „Средец”

Район „Средец”

1 /17/
17.

1 /18/

18.

Район „Средец”

Район „Средец”

1 /16/
16.

15.

1 /15/

На ген. Никола Иванов,
командващ Втора българска
армия през Балканската война

На Лазар Нишков, о.з.
полковник, участник в Сръбскобългарската война

На ген. Калин Найденов,
родоначалник на българската
артилерия

На кап. Димитър Списаревски,
летец-изтребител (1916-1943),
герой от Втората световна война

паметна плоча

паметна плоча

паметна плоча

паметна плоча

ул. „Николай Ракитин” №10

ул. „Хан Аспарух” №53

бул. „Васил Левски” №53

ул. „Хан Аспарух” №57
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22.

2 /1/

21.

1 /21/

Район „Оборище”

Район „Средец”

Район „Средец”

1 /20/

20.

Район „Средец”

1 /19/
19.

На загиналите студенти от
Художествената академия в
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г.

На ген. Стилиян Ковачев,
участник в Сръбскобългарската, Балканската,
Междусъюзническата и
Първата световна войни

На д-р Сава Мирков, главен
лекар на войската (1885-1901),
основател на БЧК

На Никола Тодоров, капитан
ІІ ранг, първи командир на
българската подводница УБ-18

паметна плоча
/с релеф/

паметна плоча

паметна плоча
/с релеф/

паметна плоча

ул. „Шипка” №1, Художествената академия –
интериор

ул. „Георги С. Раковски” №134

ул. „Георги С. Раковски” №102

ул. „Хан Аспарух” №66
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26.

2 /5/

25.

2 /4/

24.

2 /3/

23.

2 /2/

Район „Оборище”

Район „Оборище”

Район „Оборище”

Район „Оборище”

На загиналите женидоброволки във Втората
световна война 1944-1945 г.

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
района)

На загиналите преподаватели,
асистенти и студенти от
Софийския университет в
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г.

На загиналите студенти от
Художествената академия във
Втората световна война 19441945 г. (в съпротивителното
движение 1941-1944 и др.)

свободно-стоящ
паметен знак

паметник

паметна
плоча
/два бр./

свободно-стоящ
паметен знак

Национален военно-исторически музей

парк „Заимов“

СУ „Св. Климент Охридски”, Ректората –
интериор

ул. „Шипка” №1, Художествената академия
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Район „Оборище”

Район „Оборище”

2 /8/
29.

2 /9/

30.

Район „Оборище”

Район „Оборище”

2 /7/
28.

27.

2 /6/

На ген. м-р Кирил Ботев, герой
от Сръбско-българската война

На майор Асен Агов, началник
на българското въздухоплаване
(единофронтовец)

На полковник Борис Дрангов

На загиналите български
войници в мироопазващата
мисия в Камбоджа (1991-1993)

паметна плоча
/с барелеф/

свободно-стоящ
паметен знак

паметник

свободно-стоящ
паметен знак

ул. „Шипка” №23

бул. „княз Александър Дондуков” №62 вх.А

Военна академия „Георги С. Раковски“

Национален военно-исторически музей
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34.

2 /13/

Район „Оборище”

Район „Оборище”

2 /12/

33.

Район „Оборище”

Район „Оборище”

2 /11/
32.

31.

2 /10/

На генерал-майор Стефан
Славчев, създател на
българската тежка артилерия,
която разгроми фортовата
отбрана на Одринската кепост

На полковник Петър Манолев,
летец-изтребител, победител
при въздушната отбрана на
София през 1944 г.

На Никола Радев, опълченец в
Руско-турската освободителна
война 1877-1878 г.

На Никола Джаров, опълченец
в Руско-турската освободителна
война 1877-1878 г.

паметна плоча

паметна плоча

паметна плоча

паметна плоча

ул. „Оборище” №43

ул. „Бачо Киро“ №16

ул. „Оборище” №50

ул. „Оборище” №87
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Район „Оборище”

Район „Възраждане”

Район „Възраждане”

Район „Възраждане”

2 /14/
35.

3 /1/
36.

3 /2/
37.

3 /3/
38.

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1941-1945 г. (от района) и
на загиналите български воини
при изпълнение на служебния
си дълг в мирно време
Дом-паметник на офицерите и
сержантите от запаса

На опълченците от 58 пеши
Одрински полк от Балканската
война 1912-1913 г. („Паметник
на Одринската епопея“)

На Христо Маевски, опълченец
в Руско-турската освободителна
война 1877-1878 г.

мавзолей
(сграда)

паметник

паметник

паметна плоча

бул. „Христо Ботев” №48

парк „Св. Никола”, (ул. „Цар Симеон” и ул.
„Опълченска”)

парк „Св. Никола”, (ул. „Цар Симеон” и ул.
„Опълченска”)

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” №141

112

Район „Красно село”

4 /1/

42.

4 /2/

Район „Красно село”

Район „Възраждане”

3 /5/
40.

41.

Район „Възраждане”

3 /4/
39.

Антон

На ген. Никола Генев, началник
на Македоно-одринското
опълчение

На
подполковник
Иновски

На ген. Никола Иванов
командвал Втора българска
армия при превземането
на Одринската крепост на
13.03.1913 г.

На нац.-освободителната
организация на българите в
Македония, Беломорска Тракия
и Одринско и на загиналите
участници в ИлинденскоПреображенското въстание

паметна плоча

паметна плоча

паметна плоча

паметник

бул. „Христо Ботев” №1А

бул. „Христо Ботев” №53

бул. „Александър Стамболийски” №147-А

ул. „Стефан Стамболов” и бул. „Тодор
Александров”
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46.

5 /3/

45.

5 /2/

44.

5 /1/

43.

4 /3/

Район „Триадица”

Район „Триадица”

Район „Триадица”

Район „Красно село”

Паметник на загиналите във
Втората световна война 19441945 г. (от района) и на кап.
Димитър Списаревски (19161943)

Паметник на летците защитници на София от Шести
изтребителен полк загинали
през Втората световна война
1943-1944 г.

На загиналите от Първи
пехотен Софийски и Шести
пехотен Търновски полк при
Първа Софийска пехотна
дивизия в Балканската война
1912-1913, Междусъюзническата
война 1913 и Първата световна
война 1915-1918 г.

На полковник Петър Дървингов,
военен деец и македонски
революционер

паметник

паметник

ансамбъл- пред
възстановяване

паметна плоча

градинката до 22-ро СОУ „Г. С. Раковски” (бул.
„Витоша” №134)

в градинката пред 14-та поликлиника (ул.
„Бурел” и ул. „Д-р. Стефан Сарафов”)

„Южен парк I –ва част”
НДК

бул. „Христо Ботев” №53
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Район „Триадица”

Район „Триадица”

5 /7/
50.

Район „Триадица”

Район „Триадица”

5 /6/
49.

48.

5 /5/

47.

5 /4/

На ген. Карекин Нъждех,
герой от Македоно-одринското
опълчение

На ген-лейт. Иван Колев, герой
от Първата световна война

На ген. Георги Николов Попов,
генерал-управител на Южна
Добруджа 1940 г.

Паметник на загиналите военни
медици в Руско-турската война
1877-1878, Сръбско-българската
война 1885, Балканската война
1912-1913, Междусъюзническата
война 1913, Първата световна
война 1915-1918 и Втората
световна война 1941-1945 г.

паметна плоча

паметна плоча

паметна плоча

паметник

ул. „Княз Борис І” №92

ул. „Узунджовска” №16

ул. „Солунска“ №29

бул. „Георги Софийски” №1,
Военномедицинска академия
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54.

6 /1/

53.

5 /10/

Район „Лозенец”

Район „Триадица”

Район „Триадица”

5 /9/

52.

Район „Триадица”

5 /8/
51.

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от района)

На контраадм. Сава Иванов,
началник на морското училище,
командир на Дунавската
флотилия, началник на
военноморския флот 1935-1937
г.

На Митко Димитров, офицер
от Втората световна война 19441945 г.

На Луи Айер, загинал като
доброволец в Първата световна
война

паметник

паметна плоча

паметна плоча

паметна плоча
/с релеф/

храм „Въздвижение на Св. Кръст Господен”
(бул. „Черни връх”)

ул. „Уилям Гладстон” №6

бул. „Христо Ботев” №26

ж.к. „Гоце Делчев” бл. 260А (ул. „Луи Айер“)
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Район „Студентски”,
кв. „Дървеница”

Район „Младост”, кв.
„Горубляне”

8 /1/

9 /1/

57.

56.

Район „Изгрев”

Район „Лозенец”

7 /1/

55.

6 /2/

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1941-1945 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

Няма военни паметници

На ген.-полк. Владимир
Стойчев, командващ Първа
българска армия във Втората
световна война 1944-1945 г.

паметник

паметна плоча

паметна плоча

храм „Св. Георги”

ул. „Иван Боримечката” №6, Народно
читалище „Възраждане”

ул. „Цанко Церковски” №12
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10 /3/
60.

59.

Район „Слатина”

Район „Слатина”

10 /2/

58.

Район „Слатина”, ж.к.
„Слатина”

10 /1/

Паметник на авиацията и
Военновъздушните сили на
Българската армия

Паметник на загиналите
български танкисти във Втората
световна война 1944-1945 г.

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

ансамбъл

ансамбъл

паметник

пл. „Площад на Авиацията”

в градинката между бул. „Михай Еминеску” и
бул. „Цариградско шосе”

ул. „Слатинска” и ул. „Гео Милев”
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64.

12 /1/

63.

11 /2/

62.

11 /1/

61.

10 /4/

Район „Сердика”

Район „Подуене”

Район „Подуене”

Район „Слатина”

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г.
Военен мавзолей-костница
с църква „Св. Георги
Победоносец“

На загинали във Втората
световна война 1944-1945 г. ( в
съпротивителното движение
1941-1944 и др.) (от района)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1914-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от квартала)

На поручик Неделчо Бончев,
летец-изтребител (1918 -1945),
герой от Втората световна война

мавзолей –
костница
/
ансамбъл/

паметник

паметник

паметна плоча

ул. „Първа българска армия”, Централни
софийски гробища

градинката между ул. „Скайлер”, ул. „Ильо
Войвода” и бул. „Владимир Вазов”

храм „Св. Богородица – Животворен източник”
(ул. „Черковна” и ул. „Подуянска”)

авиобаза „Враждебна” (ул. „8-ма”)
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67.

12 /4/

66.

12 /3/

65.

12 /2/

Район „Сердика”, кв.
„Бенковски”

Район „Сердика”

Район „Сердика”

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селата)

На д-р Христо Татарчев

На загиналите български
парашутисти във Втората
световна война 1944-1945 г.
(„Алея на парашутистите“)

паметник

мавзолей

военно гробище

бул. „Лазар Михайлов” и ул. „Знание”

Централни софийски гробища, парцел 90

Централни софийски гробища, парцели 70 и 71
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70.

13 /1/

69.

Район „Илинден”

Район „Сердика”

12 /6/

68.

Район „Сердика”, кв.
„Малашевци”

12 /5/

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1941-1945 г. (от района)

На Цар Борис III

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 (от селото/ кв.)

паметник

паметна плоча
с барелеф

паметник

парк „Св. Троица” (ул. „Цар Симеон” и бул.
„Константин Величков”)

бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110

ул. „Рояк” и ул. „Училищна”
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74.

15 /1/

73.

14 /1/

72.

13 /1/

71.

13 /2/

Район „Овча купел”, кв.
„Горна Баня”

Район „Красна поляна”

Район „Илинден”

Район „Илинден”

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
района)

На подполк. Васил Демиревски
(Желю), командир на 3-ти
гвардейски пехотен полк по
време на Втората световна
война 1944-1945 г. (участник в
съпротивителното движение
1941-1944)

На героите от Илинденскопреображенското въстание

паметник

паметник

паметник

свободно-стоящ
паметен знак

парка пред Банята (срещу главния вход)

парк „Св. Петър и Павел” (бул. „Константин
Величков”)

парк „Св. Троица” (ул. „Цар Симеон” и бул.
„Константин Величков”)

парк „Св. Троица” (ул. „Цар Симеон” и бул.
„Константин Величков”)

122

Район „Овча купел”, с.
Мало Бучино

Район „Овча купел”, кв.
„Суходол”

15 /3/

15 /4/

77.

76.

75.

Район „Овча купел”, кв.
„Горна Баня”

15 /2/

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1941-1945 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1941-1945 г. (от селото)

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (в
съпротивителното движение
1941-1944 и др.) (от квартала)

паметник

паметник

паметник

Народно читалище „Просвета”

кметството

парка пред Банята (срещу страничния вход)

123

Район „Витоша”, кв.
„Владая”

16 /3/

80.

79.

Район „Витоша”, кв.
„Бояна”

Район „Витоша”,
кв. „Бояна”

16 /2/

78.

16 /1/

На загиналите за България (от
селото)

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (в
съпротивителното движение
1941-1944 и др.) (от квартала)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметник

паметник

паметник

ул. „Войнишко въстание” №59, Народно
читалище „Светлина”

пл. „Сборище”

ул. „Боянско езеро” №3, Боянската църква

124

Район „Витоша”, кв.
„Княжево”

Район „Витоша”, кв.
„Княжево”

16 /5/

16 /6/

83.

82.

81.

Район „Витоша”, кв.
„Драгалевци”

16 /4/

На падналите във войните
чинове от школата за запасни
подпоручици (1901-1918)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

свободно-стоящ
паметен знак

паметник

паметник

бул. „цар Борис III”, колелото на трамвай №5
и №11

бул. „цар Борис III” №357, храм „Св. Илия”

пл. „Иван Александър” №1 , Народно
читалище „Св. св. Кирил и Методий”

125

Район „Витоша”, кв.
„Симеоново”

16 /8/

Район „Панчарево”, кв.
„Бистрица”

17 /2/

87.

86.

Район „Панчарево”, кв.
„Бистрица”

17 /1/

85.

84.

Район „Витоша”, с.
Мърчаево

16 /7/

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На Александър Будинов,
загинал във Втората световна
война 1944-1945 г. (и на загинал
в съпротивителното движение
1941-1944)

паметник
/чешма/

ансамбъл

паметник
/два бр. /

паметник
/чешма/

площада (ул. „Стефан Стамболов”)

мемориален комплекс „Паметника”

храм „Св. Архангел Михаил” (бул.
„Симеоновско шосе” и ул. „Каменица”)

кметството (ул. „Цар Симеон I” и ул. „24-ва”)

126

Район „Панчарево”, с.
Казичене

Район „Панчарево”, с.
Кривина

17 /4/

17 /5/

90.

89.

88.

Район „Панчарево”, с.
Герман

17 /3/

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

ансамбъл

ансамбъл

паметник
/чешма/

площада (ул. „Демокрация”)

площада до кметството

пл. „Иван Вазов”

127

Район „Панчарево”, с.
Лозен

Район „Панчарево”, с.
Горни Пасарел

17 /7/

17 /8/

93.

92.

91.

Район „Панчарево”, с.
Лозен

17 /6/

На загиналите в
Балканската война 19121913, Междусъюзническата
война 1913, Първата световна
война 1915-1918 и Втората
световна война 1944-1945 г. (и
в съпротивителното движение
1941-1944) (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

паметник

паметник

паметник

републикански път II – 82 и отбивката за
стената на язовир „Искър”

градинката между ул. „Лозенска планина” и ул.
„Съединение” (с. Долни Лозен)

храм „Св. Атанасий Велики” (с. Горни Лозен)

128

Район „Панчарево”, с.
Долни Пасарел

Район „Панчарево”, с.
Долни Пасарел

17 /10/

17 /11/

96.

95.

94.

Район „Панчарево”, с.
Долни Пасарел

17 /9/

На кап. Димитър Списаревски,
летец-изтребител (1916-1943),
герой от Втората световна война

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945
г. (и в съпротивителното
движение1941-1944) (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913 г. (от селото)

паметна плоча

паметник

паметник

Лозенската планина, в местността Стражарски
дол

спортен комплекс (ул. „Капитан Петко
Войвода”)

площада до кметството

129

99.

17 /14/

98.

Район „Панчарево”, кв.
„Панчарево”

Район „Панчарево”, с.
Долни Пасарел

17 /13/

97.

Район „Панчарево”, с.
Долни Пасарел

17 /12/

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На кап. Димитър Списаревски,
летец-изтребител (1916-1943),
герой от Втората световна война

На кап. Димитър Списаревски,
летец-изтребител (1916-1943),
герой от Втората световна война

паметник

паметна плоча
/с барелеф/

бюст-паметник

Народно читалище „Виделина”

ул. „Капитан Димитър Списаревски”, накрая
на селото

на площада

130

102.

18 /2/

101.

Район „Искър”

Район „Искър”, ж.к.
„Дружба - 1”

18 /1/

100.

Район „Панчарево”, с.
Плана

17 /15/

На поручик Неделчо Бончев,
летец-изтребител (1918 -1945),
герой от Втората световна война

На кап. Димитър Списаревски,
летец изтребител (1916-1943),
герой от Втората световна война

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметна плоча
с барелеф

паметник

паметник

ул. „Поручик Неделчо Бончев” №6,
индустриална зона гара „Искър”,

ул. „Капитан Димитър Списаревски”, до бл.126

Чаршиена махала, до църквата

131

105.

19 /2/

104.

19 /1/

103.

18 /3/

Район „Кремиковци”, кв.
„Ботунец”

Район „Кремиковци”, кв.
„Ботунец”

Район „Искър”, с.
Бусманци

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

ансамбъл

Паметник

паметна плоча

храм
„Св. Троица” Троица”

храм
„Св. Троица”

храм „Успение Богородично”

132

108.

19 /5/

107.

19 /4/

106.

19 /3/

Район „Кремиковци”, кв.
„Враждебна“

Район „Кремиковци”, кв.
„Враждебна“

Район „Кремиковци”, гр.
Бухово

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На Богдан Денчев, загинал във
Втората световна война 19441945 г.

паметник

паметник

свободно-стоящ
паметен знак

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”
(с. Нова Враждебна)

храм „Св. ап. Петър и Павел” (с. Стара
Враждебна)

парка

133

111.

19 /8/

110.

19 /7/

109.

19 /6/

Район „Кремиковци”, с.
Долни Богров

Район „Кремиковци”, с.
Горни Богров

Район „Кремиковци”, кв.
„Враждебна“

На Стойко Нетов, загинал в
Междусъюзническата война
1913 г.

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
селото)

паметник

паметник

паметна плоча

ул. „2-ра”, в края на селото, на моста

манастир „Св. Георги Победоносец” (бул.
„Васил Левски”)

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”
(с. Нова Враждебна)

134

114.

19 /11/

113.

19 /10/

112.

19 /9/

Район „Кремиковци”, с.
Желява

Район „Кремиковци”, с.
Желява

Район „Кремиковци”, с.
Долни Богров

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

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

паметна плоча
/два бр./

паметник

паметник

Народно читалище „Мургаш”

ул. „Ал. Стамболийски” №16

градинката между ул. „1” и ул. „10-та”

135

117.

19 /14/

116.

19 /13/

115.

19 /12/

Район „Кремиковци”, кв.
„Челопечене”

Район „Кремиковци”, с.
Желява

Район „Кремиковци”, с.
Желява

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

на Боне Дамянов Калов-Цендин,
опълченец, загинал в Рускотурската освободителна война
1877-1878 г.

На Андон Свиленов
Папукчийски, опълченец в
Руско-турската освободителна
война 1877-1878 г.

паметник

паметна плоча

паметна плоча

храм „Св. Възкресение Христово”

ул. „Стоян Мечката” №3

ул. „Никола Петков” №3

136

120.

19 /17/

119.

19 /16/

118.

19 /15/

Район „Кремиковци”, с.
Яна

Район „Кремиковци”, с.
Яна

Район „Кремиковци”, с.
Яна

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
селото)

На загиналите в Първата
световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913 и
Междусъюзническата война
1913 г. (от селото)

паметник

паметник

паметник

парк „Ботевградско шосе”

парк „Ботевградско шосе”

парк „Ботевградско шосе”

137

122.

20 /2/

121.

20 /1/

Район „Нови Искър”, с.
Войнеговци

Район „Нови Искър”, с.
Балша

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметник

паметник

градинката между ул. „Спортист” и ул. „Стара
планина”

храм „Св. Петка”, в двора на училището

138

124.

20 /4/

123.

20 /3/

Район „Нови Искър”, с.
Доброславци

Район „Нови Искър”, с.
Войнеговци

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На Георги Тодоров Стоилов,
загинал във Втората световна
война 1944-1945 г. (и на
загинали в съпротивителното
движение 1941-1944) (от селото)

паметник

паметник

пл. „Паметника”

градинката между ул. „Спортист” и ул. „Стара
планина”

139

127.

20 /7/

126.

20 /6/

125.

20 /5/

Район „Нови Искър”, с.
Кътина

Район „Нови Искър”, с.
Житен

Район „Нови Искър”, с.
Доброславци

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913 и
Междусъюзническата война
1913 г. (от селото)

паметник

паметна плоча

паметник

училището

ул. „Житница” №24, кметството

храм „Св. Архангел Михаил”

140

130.

20 /10/

129.

20 /9/

128.

20 /8/

Район „Нови Искър”, с.
Мировяне

Район „Нови Искър”, с.
Локорско

Район „Нови Искър”, с.
Локорско

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

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

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметник

ансамбъл

паметник

ул. „Мировско шосе” и ул. „Сини вир”

пл. „Чавдарци”

пл. „Чавдарци”

141

133.

20 /13/

132.

20 /12/

131.

20 /11/

Район „Нови Искър”,
гр. Нови Искър, кв.
„Кумарица”

Район „Нови Искър”, гр.
Нови Искър, кв. „Гниляне”

Район „Нови Искър”, с.
Негован

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885,
Балканската война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметник

паметник

паметник

ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Иван Фелдшера”

ул. „Спортист”

храм „Св. Николай Мирликийски”
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135.

20 /15/

134.

20 /14/

Район „Нови Искър”,
гр. Нови Искър, кв.
„Славовци”

Район „Нови Искър”, гр.
Нови Искър, кв. „Курило”

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

паметна плоча

паметник

храм „Св. Николай Чудотворец”

ул. „Искърско дефиле” и ул. „Теменуга”
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138.

20 /18/

137.

20 /17/

136.

20 /16/

Район „Нови
Искър”, с. Чепинци

Район „Нови Искър”, с.
Световрачене

Район „Нови Искър”, с.
Подгумер

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметна плоча

ансамбъл

паметник

кметството

ул. „Софийска” и ул. „Чавдар войвода”

храм „Вси Светии”
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Район „Надежда”, кв.
„Илиянци”

21 /3/

141.

140.

Район „Надежда”,
кв. „Илиянци”

Район „Надежда”

21 /2/

139.

21 /1/

На Кирил Пешев, загинал във
Втората световна война 19441945 г.

На загиналите в Сръбскобългарската война 1885 и
Балканската война 1912-1913 г.
(от селото)

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (и
в съпротивителното движение
1941-1944) (от района)

свободно-стоящ
паметен знак

паметник

паметник

бул. „Рожен” и ул. „Жасмин”

парк „Илиянци” (бул. „Рожен”)

кв. „Триъгълника”, градинката
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144.

22 /2/

143.

22 /1/

142.

21 /4/

Район „Връбница”, с.
Волуяк

Район „Връбница”, с.
Волуяк

Район „Надежда”, кв.
„Требич”

На опълченците в Рускотурската освободителна война
1877-1878 г. от с. Волуяк

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1914-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

паметна плоча

паметник

паметник

храм „Св. Георги Победоносец”

храм „Св. Георги Победоносец”

ул.„Латин Колев” и ул. „Спортист”
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147.

22 /5/

146.

22 /4/

145.

22 /3/

Район „Връбница”, кв.
„Обеля”

Район „Връбница”

Район „Връбница”, с.
Мрамор

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
селото)

На загиналите във Втората
световна война 1944-1945 г. (от
района)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметник

паметник

паметник

ул. „Първа” №1, Народно читалище „Просвета
- 1928”

бул. „Европа” №20, Народно читалище „Св.
Кирил и Методий - 1922”

ул. „Васил Левски” и ул. „Св. св. Кирил и
Методий”

147

150.

24 /2/

149.

24 /1/

148.

23 /1/

Район „Банкя”, гр. Банкя,
кв. „Вердикал”

Район „Банкя”, гр. Банкя

Район „Люлин”, кв.
„Филиповци”

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913, Първата световна война
1915-1918 и Втората световна
война 1944-1945 (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметник

паметник

паметник

Центъра, бул. „Варна”

централен парк „Кестените”

ул. „3-ти март” и ул. „Спортист”

148

152.

24 /4/

151.

24 /3/

Район „Банкя”, с. Клисура

Район „Банкя”, гр. Банкя,
кв. „Михайлово”

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

На загиналите в Балканската
война 1912-1913,
Междусъюзническата война
1913 и Първата световна война
1915-1918 г. (от селото)

паметник

паметник

пътя за с. Клисура,
след м. Щетница

ул. „Никола Й. Вапцаров” и ул. „Излет”
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Район

Средец
Оборище
Възраждане
Красно село
Триадица
Лозенец
Изгрев
Студентски
Младост
Слатина
Подуене
Сердика
Илинден
Красна поляна
Овча Купел
Витоша
Панчарево
Искър
Кремиковци
Нови Искър
Надежда
Връбница
Люлин
Банкя

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Общо
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21
14
5
3
10
2
0
1
1
4
2
6
3
1
4
8
14
3
17
18
4
5
1
4

брой

Ансамбъл
10

1
2

3

79

Паметник

1
1
2
2
2
1
4
7
9
1
11
13
3
4
1
4

3
1

1

2

4
2
3

паметник

1

ансамбъл

5

бюст-паметник

1

4

бюст-паметник

10

свободностоящ паметен
знак

1

1

1

1

2
4

свободностоящ паметен
знак

Вид на паметника

43

паметна плоча

1

2
2
4
3

1

1

1

9
8
1
3
6
1

паметна плоча

5

мавзолей,
военни
гробища

3

1

1

мавзолей,
военни
гробища

Summary
This publication makes public the first (working) version of a register of military monuments
in Great Sofia Municipality. The text part aims at presenting the steps, the ways and the principles of
creating the „attempt“ for a register by its author. The text deals with the principles and practices of
filing, construction, transformation of military monuments in Bulgaria after 1989.

Ключови думи

Национален регистър, военни паметници, картотекиране, общонационални паметници, общоградски,
районни паметници, квартални паметници, селски паметници
National register, military monuments, mapping, international monuments, city monuments, district monuments,
neighborhood monuments, rural monuments.
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НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ
РЕЗЕРВАТ „СЕРДИКА–СРЕДЕЦ“

Димитър Дамяновски, Ваньо Панчев, Николай Александров
През 2017 г. в рамките на провеждания стаж в Регионален исторически
музей – София, се направи теренно обхождане на Историко-археологическия
резерват „Сердика–Средец“ и защитените му зони.1 Поради усиленото
строителство през последните години, често съпровождано с изкопна дейност
без археологическото наблюдение, заложено в българското законодателство
се наложи извършването на директното наблюдение и регистрирането на
застрашените терени. Резултатите от обхождането провокираха настоящото
съобщение.2
С Наредба №2 за опазване на Историко-археологическия резерват в
центъра на гр. София от 1976 г. са определени условията при които трябва да
се извършват археологическите проучвания, градоустройствени, архитектурни,
инфраструктурни промени и други мероприятия засягащи археологическото
наследство. С тази наредба са определени границите на резервата „Сердика–
Средец“. Резерватът обхваща най-общо рамките на античния град Сердика, а
четири зони в центъра на София са поставени на специален режим на застрояване.
Очертанията на зоните и резервата следват имената на съвременните улици на
града.3
Вече над 40 години след обособяването на резервата, строежите в центъра
на София и съпътстващите ги археологически проучвания продължават. Една
част от по-старите сгради обаче е в страни от големите инфраструктурни
промени и са останали в сянката на големите многоетажни постройки. В
рамките на резервата и защитените зони се забелязват запустели пространства,
или занемарени стари къщи, които са в различен етап на саморазрушаване. В
тази връзка бе предприето обхождане с цел да се установи техния брой, ниво на
застрашеност и концентрация по зони.
За по-лесното възприемане всички обекти, които са регистрирани при
обходите, са интегрирани в единна карта (Google Maps Recourse). Те са отбелязани
в три различни цвята. Със зелен цвят са отбелязани изоставените сгради, които
1
Стажът се проведе по програма „Студентски практики“ – Фаза 1, проект изпълняван от
Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“.
2
Изказваме благодарност към РИМ-София и д-р А. Станев, които ни осигуриха възможността и условията за осъществяването на настоящата публикация.
3
В рамките на резервата това са улиците „Алабин“, „Леге“, „Сердика“, „Веслец“, „Екзарх
Йосиф“ и „Княз Борис I“. Рамките на първа зона очертават улиците „Ангел Кънчев“, „Княз Александър I“, „Малко Търново“, „Веслец“, „ Козлодуй“, „Охрид“, „Княз Борис I“, „Стефан Стамболов“, бул „ Христо Ботев“ и ул. „Солунска“. Втора зона покрива най – общо територията на
античния и средновековен некропол. Улиците, които очертават зоната са „Kняз Борис I”, „Малко
Търново“, бул. „Дондуков“, „Сан Стефано“, „Евлоги и Христо Георгиеви“, и „Ген. Гурко“. Трета
зона очертават „Пиротска“, „Стефан Стамболов“, „Кирил и Методий“, „Опълченска“, „Позитано“, „Ивайло“ и бул. „Христо Ботев“. Четвърта зона – „Сливница“, „ Будапеща“, „Клокотница“ и
„Отец Паисий“.
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са все още цели. С жълт са сградите, които са частично, или силно разрушени, а с
червен са разчистените терени, които са подготвени за извършване на строителни
дейности, или се използват като паркинги. Към всеки един обект е прикачена
фотодокументация, илюстрираща неговото състояние.

Обр. 1. План на резервата (по Станчева 1989)

Първа зона. 13 обекта. Рамките на античния град Сердика попада в центъра
на първа зона. С най-голям брой са обектите с червен цвят (9 на брой), които
представляват разчистени или подготвени за строеж. Част от тях се използват
за паркинги. 3 обекта – рушащи се сгради (жълто); 1 обект – изоставена част от
сграда (зелен). В близост до нея, но извън нейните рамки е регистриран обект
намиращ се на ул. „Искър“ 8.
Втора зона. 4 обекта. Зоната с най-малко регистрирани обекти. Един
археологически обект (отново в черен цвят), полусрутена сграда по бул.
„Дондуков“, както и изоставена сграда (известна като „Къщата на ягодите“).
Само един разчистен парцел, който е в подготовка за строеж.
Трета зона. 31 обекта. Това е зоната с най – много регистрирани обекти
и от трите вида. Редица пустеещи пространства, срутени и полусрутени сгради,
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Обр. 2. Карта на ИАР „Сердика-Средец“ (Google Maps Recourse)
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изоставени строежи. На картата доминиращите обекти са пространствата, които
се използват като паркинги – 17 (отбелязани с червен цвят). Сградите, които са в
процес на разрушаване са 7, като в това число е включен и един изоставен строеж
( на ул. „Отец Паисий“ 86). Срутените сгради са 6 на брой. За отбелязване е една
„черна“ точка, която обозначава строеж, при който е осъществено археологическо
наблюдение от месец май до месец юли 2017 г.
Четвърта зона. 16 обекта. 7 изоставени имота; 8 обекта – разрушени
напълно или разчистени терени (използвани като паркинг или подготвени за
строеж); 1 обект с рушаща се сграда. В тази част на историко-археологическия
резерват, с най-голям брой са обектите, които са разрушени напълно сгради
или разчистени терени използвани с различни цели. След тях със 7 обекта са
изоставените имоти, а само 1 беше регистриран като рушаща се сграда.
Заключение:
Поради засиленото строителство в резерватните зони и честата практика
на строителите да извършват изкопна дейност без наблюдението на археолог е
необходимо да се засили контрола от страна на институциите.
С оглед резултатите от дългогодишните археологически проучвания и
предвид големият брой регистрирани обекти, както по периферията на зоните,
така и извън зоната е необходимо ревизирането на границите на Историкоархеологическия резерват „Сердика–Средец”, установен с Наредба № 2 за
опазване на Историко-археологическия резерват в центъра на гр. София от 1976
г.
След направените обходи се установи, че са налични 64 обекта, които
са изоставени, рушащи се или разчистени напълно имоти.4 Те представляват
значителна по площ част от защитените зони, които съдържат важна информация
за предходните епохи и е необходимо тяхното проучване, а при необходимост и
опазване.
Линк към картата на ИАР „Сердика–Средец“ с нанесените обекти:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vp8WPnYva5u6kJtWgPRk0w6aC
vk&hl=bg&ll=42.698575059866116%2C23.31684129472046&z=14

4
От времето на теренното обхождане до публикуването на резултатите, част от регистрираните обекти са застроени. На някои от тях е извършено археологическо наблюдение или проучване.
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Summary
During the Student practice in Regional historical museum – Sofia, we have made field survey
in the territory of “Serdica-Sredets” Historical and Archaeological Reserve. After the survey we have
bookmarked 64 sites which are abandoned, crumbling or cleansed. For those reasons we decided to put
all of the information on a map with points with different colours to show the status of every site. The
main conclusion of our research is that these sites should be excavated and protected, because they are
part of the “Serdica-Sredets” Historical and Archaeological Reserve. Also we made an inference that is
important to revise the borders of the Reserve and to expand the protected areas. The main reason is
that the locations of some of the sites are outside of the “Serdica-Sredets” which make us conclude that
archaeological evidence for ancient heritage are much more.

Ключови думи
Сердика, археологически резерват, застрашени обекти
Serdica, Archaeological reserve, endangered sites
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