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ВЪВЕДЕНИЕ

Идентичността и културата на градската среда са сред основополагащите
фактори, които сформират и създават духа на града. И двете понятия притежават
комплексен смисъл, който може да бъде съотнесен към много различни направления и
области свързани пряко с усещането за цялостната визия на избрано населено място. Те
са от съществено значение за облика и просперитета на един град. Неизбежният обмен на
идеи и културни нагласи в градовете оказва силно положително въздействие върху
тяхната творческа енергия и иновации.1 Това е и основен акцент в проучване, извършено
от „Culture Action Europe“ и „Програма 21 за култура“ – „Обединени градове и местни
власти“ (ОГМВ) на тема „Култура, градове и идентичност“ по инициатива на Европейския
икономически и социален комитет през 2016 г.
Двете понятия биха могли да бъдат тълкувани по много различни начини в
зависимост от фокуса на изследователското поле, най-честата конотация по
отношение на идентичността и културата е свързана с архитектурни и монументални
обекти, които задават облика на града.2 Често пъти обаче, тяхното значение се тълкува
от различни изследователи във връзка с определени етнически или професионални групи,
както и на самото урбанистично тяло на града, знаковите му обекти и природни
забележителности и история. Значително влияние оказва и комерсиалният облик на града,
ключовите символи, образи и порядки, които имат за цел да презентират града пред
чуждестранните му посетители и да го превърнат в желана туристическа дестинация.
Говорейки за София, този облик на града обаче е съвсем различен от неговата реална
визуална идентичност и култура. Този съществуващ противовес е силно проблематичен,
тъй като посетителите могат лесно да се сблъскат с клиширани „повествования“
описващи София, които не дават ясна представа или усещане за идентичността на града.
Като един от най-съществените проблеми се откроява липсата на ясно идентифициране
на приноса, който е оставила културната съвременност върху облика и идентичността
на града.

1 Култура, градове и идентичност в Европа
2 Доклад по направление Идентичност и култура: Стъпка 2
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Много от съвременната градска среда не бива използвана ефективно за
създаването на облика на града. Множество от дейностите, с които се занимават и
местата, които посещават младите хора с различни цели остават скрити за
посетителите и туристите. Също така, прекалено малко е информацията, насочена към
масовата публика, посветена на визуалната култура и визуалната идентичност на града,
недостатъчно публикации са посветени на празниците и символите на града, които биха
могли да създадат усещане за софийска принадлежност и идентичност.
Говорейки за градската идентичност като изследователско поле, няма как да не
споменем влиянието на урбанизацията и глобализацията върху нейното изграждане,
развитие и промяна. Тези процеси засягат пряко нашия икономически, социален и културен
живот и водят до динамизиране на средата, в която човек се намира. Това поставя на
дневен ред концепцията за идентичност и по-конкретно устойчивостта на градската
идентичност. Въпреки широкия контекст на въпросите, свързани с тези два процеса,
устойчивостта на средата е една от първите и най-главни теми, които възникват на
изследователския хоризонт. На втори план отново в рамките на същата тема не може да
не засегнем темата за политическата среда, която е продиктувала значителна част от
създаването и развитието на градската идентичност и култура, като резултат от
социално-икономически промени. България силно се характеризира с тъй наречения
„преход“ последните двадесет години, който е повлиял на огромна част от
оползотворяването на градското пространство и играе голяма роля както в културата,
така и в градската идентичност.3 От друга страна текущите проучвания за
устойчивостта на градската среда се съсредоточават главно върху фактори като
водата, въздуха, енергетиката и транспорта, докато градската идентичност се
изследва по-рядко. Краят на миналия век се сблъска с бързо и драматично нарастване на
населението в градовете по света, главно в резултат на миграцията. Днес повече от
половината от населението на света живее в градски райони. По всичко личи, че
тенденцията за преселване в градовете ще продължи да се развива. Това концентриране
на населението в градските райони обаче, носи своите последици и рискове. Те могат да
бъдат обвързани както с природни, така и с културните ресурси на дадена градска среда.
Влошаване на културните и природни ресурси има пряко влияние върху състоянието на
имиджа и идентичността олицетворяващи градския район. Това явление би могло лесно да
доведе

до

сблъсък

на

разнородни

културни

идентичности

и

разнообразни

социоикономически интереси в публичното пространство. Днешните градове са много
Автореферат на дисертация - Развитие на културно-пространствената идентичност на
големите български градове в условията на Европейска интеграция 2011 стр.3
3
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мултикултурни и хетерогенни, повече от всякога. Влиянието на неолиберализма и
глобализацията е много важно за развитието на градските райони и това в последствие
засяга идентичността на градската среда. Именно заради това, управлението и
опазването на местното наследство и ценности се превръщат във важен аспект в
градското проектиране и планиране.
Идентичността на мястото е главен фактор в сформирането на социалния и
културен живот в градските райони, тя създава чувството за принадлежност и
привързаността на хората към определена територия. Две неща жизнено важни и
необходими за установяването на емоционална и когнитивна връзка с определена
територия, което води до усещане за сигурност и чувство за общност. По този начин
идентичността на едно място е нещо повече от физическия външен вид, но включва и
"смисъл" за индивида и общността.
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I. ЦЕЛ И ОБХВАТ
Основната цел на изследването „Идентичност на София: разказ, бранд, визия“ е да даде
детайлна картина на проблематичната Софийска идентичност, както и да формулира
препоръки за политики.
Тъй като самото понятие „идентичност“ е многозначително и обхваща много аспекти
в себе си, идентичността на града ще бъде търсена посредством:
 Изследване на разказ за града и неговото възникване, развитие, настояще и
бъдеще, в това число и разказ за неговото минало и история;
 Идентичност на града на ниво пространствени и природо-географските
характеристики на градското пространство;
 Изследване и анализ на разпространението и въздействието на словесни разкази
върху конструирането на градската идентичност;
 Изследване на градската идентичност през визуални и комерсиални образи;
 Анализ на резултати от проведени количествени и качествени изследвания, по
отношение на „образа на града“ и „идентичност“ сред туристи и жители на
София, проведени от екип по направление „Хора“.
Така проведеното проучване събра и анализира информация за различните разкази,
визуални образи и нагласи, на база на които да се дадат препоръки за възможностите за
„синтезно“ конструиране на градска идентичност.
II. МЕТОД НА РАБОТА
За провеждане на Изследването „Идентичност на София: разказ, бранд, визия,“ екипът
на направление „Идентичност и култура“ използва следния набор от методи:






Близко четене (close reading);
Дискурсивен анализ;
Съпоставителен анализ;
Вторичен анализ на данни от проведени проучвания.

Близко четене (close reading)
Близкото четене е критичен метод за анализ на текст, който се съсредоточава върху
значителни детайли или модели, за да се развие дълбоко и точно разбиране на
структурата, предназначението и посланието на текста. Близкото четене измества
акцента от значението, което ние придаваме на прочетения текст на база нашия
собствен опит и преживяване, върху значението, което произлиза от времето на
случване на текста, контекста на писане, опита и преживяването на автора. Този
7
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метод позволява идентифициране и извеждане на характерни за даден жанр или група от
текстове специфични характеристики.
Дискурсивен анализ
Понятието дискурс е от основно значение както за теоретичните аргументи на Фуко,
така и за методологията му. Дискурсът има доста специален смисъл. То се отнася до
групи твърдения, които структурират начина, по които дадено нещо се мисли и начина,
по който действаме въз основа на това мислене. С други думи, дискурсът е особено
познание за света, който оформя как се разбира света и как нещата се правят/ са
направени в него.
Линда Неад определя дискурса като особена форма на езика със собствени правила и
конвенции и институциите, в които дискурсът се произвежда и разпространява.
Дискурсът произвежда и предмети. Неад подсказва, че "изкуството" може също да се
разбира като дискурс, като специализирана форма на знание. Според нея "дискурсът на
изкуството в деветнадесети век се състои от свързването на визуални образи, език и
структури на критика, културни институции, публики на изкуствата и ценностите и
знанията, които са възможни в рамките на по-високата култура“.
Според това разбиране "изкуството" е не определени видове визуални картини, а знания,
институции, предмети и практики, които работят, за да дефинират определени
изображения като изкуство, а други като не-изкуство.
Дискурсите са артикулирани чрез всички видове визуални и вербални изображения и
текстове, специализирани или не, както и чрез практиките, които тези езици
позволяват. Разнообразието от форми, чрез които даден дискурс, може да бъде
артикулиран означава, че интертекстуалността е важна за разбирането на дискурса.
Интертекстуалността се отнася до начина, по който значението на което и да е
дискурсивно изображение или текст зависи не само от този конкретен текст или
изображение, но също и от значението на други изображения и текстове.
Работата на Фуко създава два различни методологични акцента, които могат да бъдат
разгледани като 2 типа дискурсивен анализ.
Дискурсивен анализ 1: Тази форма обръща повече внимание на разбирането на дискурса
като артикулирано чрез различни видове визуални образи и вербални текстове,
отколкото практиките, произтичащи от специфични дискурси. Според Розалинд Гил
"дискурс", "се отнася до всички форми на говорене и текстове".
Дискурсен анализ 2: Тази форма на дискурсния анали има тенденция да обръща повече
внимание на практиките на институциите, отколкото на визуалните изображения и
словесни текстове. Неговата методология обикновено остава имплицитна.
Разграничението между двата типа не е ясно очертано и много често дискурсивния
анализ разглежда едновременно визуални образи, словесни текстове, институции и
социални практики заедно.
Първият тип дискурсивен анализ е основно свързан с езика. Както Фран Тонкис
подчертава езикът се разглежда като тема на изследването. Вместо да събира
текстове, за да получи достъп до гледните точки и нагласи на хората или да разбере
какво се е случило на дадено събитие, дискурсивния анализ се интересува от начина, по
който хората използват езика, за да изграждат своите виждания за социалния свят.
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Дискурсивният анализ може да се използва и за изследване на начина, по който
изображенията изграждат специфични гледни точки за социалния свят, в който случай,
визуалността се разглежда като тематика на изследването и анализаторът се
интересува от това как изображенията изграждат вижданията за социалния свят. Този
тип анализ на дискурса следователно обръща особено внимание на самия образ (както и
на други видове доказателства).
Тъй като дискурсите се разглеждат като социално произведени, а не създадени от
индивиди, този вид дискурсивен анализ се отнася особено до социалната модалност на
изображението и неговото разположение. По-специално, дискурсивният анализ
изследва как тези специфични гледни точки или виждания са конструирани като
истински или верни или естествени чрез определени режими на истината.
Въпреки че със сигурност обръща внимание на социалните позиции на разликата и
авторитета, които са артикулирани чрез образи и текстове, този тип дискурсивен
анализ има склонност да се фокусира върху произвеждането и реториката на
визуалните и текстови материали.
За разлика от това, втората форма на дискурсивния анализ, често работи с подобни
видове материали, но обръща много повече внимание на тяхното производство и за
повторното им възпроизвеждане от конкретни институции и практики, както и на
произведеното от тях специфични човешки субекти.
Този акцент върху институционалните апарати и технологии дава различна представа
за този втори вид дискурсивен анализ. Той отклонява вниманието от детайлите на
отделните изображения към процесите на тяхното производство и употреба. Това
означава, че този тип анализ на дискурса се концентрира най-вече върху местата на
производство и аудиторията, в тяхната социална модалност.
Съпоставителен анализ
Съпоставителният анализ е метод за качествено сравнение по един или повече взаимно
съпоставими елементи на процеси, продукти, данни, системи или други. Този начин на
анализиране предпоставя възможност за сравнимост или проследяване на тенденции.
Съпоставителният анализ идентифицира, подчертава и се опитва да обясни
различията и приликите на база съизмеримост между сходни елементи.
Изпълнителят ще извърши съпоставителен анализ на словесните, визуални и пазарни
единици, на база на което ще бъдат направени изводи относно възможностите им за
„синтезно“ конструиране на желана градска идентичност.
Подготовка на изследователската работа
Подготовката на изследователската работа стартира с идентифициране на
източниците за отделните видове анализ в изследването като:
o Типични характерни жанрове на разкази за София;
o Визуална идентичност - емблеми и образи;
o Маркетингови, туристически и рекламни брошури и стратегии;
Фокусът на нашето изследване е поставен върху „прочит“ на това, което се разказва
за София (чрез литература и визуални образи) от различни групи (туристи,
изследователи, творци, жители на София). Някои разкази са ad-hoc и са част от
всекидневието, други се появяват като научно-аналитични подходи към темата за

9

ИДЕНТИЧНОСТ НА СОФИЯ:
РАЗКАЗ, БРАНД, ВИЗИЯ
София в различните ѝ проявления, а трети са свързани със специално изградени
художествени творби или маркетингови (комерсиални) стратегии.
Екипът на направление „Идентичност и култура“ изготви комплекс от показатели, през
които се изследват разказите за София. Показателите са групирани в следните
типологии:
Ø Заглавие
Ø Тема
Ø Година
Ø Националност на автора
Ø Категория автор (типология - писател, академичен изследовател, гражданин,
турист, блогър и др.)
Ø Тип на материала – пътепис, книга, разказ, блог
Съдържанието беше типологизирано по следните категории (с възможност едно и също
съдържание да попада в повече от една категория):
1. Разказ за местата
2. Разказ за хората
3. Разказ за сградите
4. Разказ за пространствата
5. Разказ за културните ценности
6. Разказ за кулинарното изкуство
7. Разказ за историческите събития и исторически пластове
8. Разказ за развлеченията
9. Разказ за живота и облика на града
Физически пространства
Ø Посочени забележителности
Ø Места за срещи (лични)
Ø Места за срещи/събития/събирания
Ø Ключови улици/квартали
Ø Ключови заведения за хранене
Ø Ключови заведения за вечерни излизания
Ø Ключови места свързани с исторически събития
Ø Други физически пространства (градски транспорт…)
Описателни характеристики
Ø Звуци
Ø Миризми
Ø Цветове
Емоционален фон
Ø Положителен, неутрален, отрицателен, носталгичен
Ø Използвани епитети за описание на града
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Хора (разработва се типология в зависимост от това какви са персонажите на
разказа), например:
Ø младежи
Ø скейтъри
Ø театрали
Ø ултраси
Ø квартална затворена група
Ø обособени групи по интереси/възгледи (скейтъри, хипстери);
Идентичност
Ø Идентифициране на определена идентичност или групова характеристика,
които определят и описват жителите на столицата (напр. шопи,
гостоприемни, топли, отворени, забързани, стресирани, изморени,
претоварени, намръщени, весели, усмихнати, „кореняк софиянец“ спрямо
провинциалист, и др.)
Събития
Ø Обществени събития (протести, шествия, паради)
Ø Спортни активности
Ø Индивидуални туристически пътувания и посещения
Ø Бизнес срещи, бизнес начинания и др.
Ø Туристически обиколки
Ø Лични събития/ Преживявания
Околна среда
Ø Паркове и зеленина
Ø Природата и Витоша
Ø Чистота/Мръсотия и боклуци
Ø Въздух
Други
Ø Транспорт/трафик
Ø Храни и напитки
Ø Градски легенди
Ø Оценка на административните процеси на управление на града
На етап предварителна подготовка са идентифицирани източници на информация за
анализ на отделните видове „разкази“.
„Аналитичният“ разказ за София е насочен да обхваща период от последните 10 години
с фокус върху художествена литература и академична/ научна литература и
изследвания свързани с градска идентичност на София;
Обект на анализ са и разказите за София през визуални и звукови образи. Тук са обхванати
както музикални произведения, така и групи в социалните мрежи насочени към показване
на различните лица на столицата чрез снимки (Етюдите на София, Видяно в София,
Забелязано в София, София - в образи и думи, Сподели София, Стара София и др.)
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Изследване на гербове, символи, девизи, които олицетворяват едно желано
институционално единство на града също е част от фокуса на проучването.
Не на последно място изследването обхваща и гледната точка на гражданите по
отношение на визията, образа и бранда на столицата. Предмет на вторичен анализ са
данните от проведените качествени и количествени проучвания сред жители на
различни райони на София от страна на екипа на направление „Хора“.
III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Част от предизвикателствата, с които се сблъска екипът по време на работата си при
провеждане на изследванията са свързани с парадоксите в понятието „идентичност“
(които са идентифицирани още в рамките на Стъпка 2). Това насочи първата ни стъпка
да бъде очертаване на комплекса от идентичности, които оказват влияние при
формиране на градската идентичността на столицата, а именно:
Разказ за София през нейната архитектура и публични пространства
Тук се разглеждат факторите, определили местоположението на града:
- Диагоналният път;
- Благоприятната природа на Софийското поле;
- Минералните извори;
- Географското разположение на София в сърцето на Балканите;
Другите акценти са свързани с:
 Разрастването на града от Освобождението до днес
 Анализ на градоустройствените планове и прилагането им, заедно със
специфичното
им
влияние
върху
последващото
развитие
на
пространството и града;
 Устойчиви във времето пространствени структури – като функция и
елементи на градския план;
 Архитектурните стилове на София и знакови обекти
 Идентичност на база на природните и географски характеристики на София;
Исторически разказ за София
Кратък исторически разказ за София (възникване, развитие, настояще) разглеждащ
разпластяването на София като материална субстанция със закодирани истории и
случки, определящи облика ѝ днес, включително и наслагването на културни пластове.
Разказът се фокусира не толкова върху конкретни исторически събития и личности, а
цели да представи основните тенденции в развитието на града, представяйки обекти
на материалното културно-историческо наследство, запазени до днес и превърнали се
в туристически атракции. Разглежда накратко и разкази, свързани с конкретните
обекти, които разкриват в дълбочина контроверсната история на града.
Образ на града
В това изследователско поле попада анализа на образа на София през погледа на
чужденците проследен както през данни от качествени и количествени изследвания,
така и през съпоставителен анализ на различни маркетингови подходи създаващи
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мозайка от разкази за София, и не на последно място дискурсивен анализ на визуалните
образи на столицата.
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IV. АНАЛИЗ
1. Разказ за София през нейната архитектура и публични пространства
Градската среда има значително въздействие върху хората, техните емоции и
взаимоотношения. Тя влияе на поведението и реакциите им. Именно затова, за да можем
по цялостно да разберем софийската среда, първата част от изследването се фокусира
върху градската идентичност, прочетена през нейната архитектура и пространства.
Архитектурната идентичност може да се обясни като интуиция или възприятие на
ползвателя, която се определя от уникалния облик на града. Този образ обединява
пространствените, историческите, природо-географските, функционалните и
социокултурните ценности в градското пространство. Така градската среда
въздейства на жителите и посетителите на града, определя тяхното самосъзнание и
влияе на поведението им. Тя е от особена важност за изграждане на индивида и
общността и осигуряване на мирно съвместно съжителство на всички обитатели,
посетители и ползватели на дадена градска територия. Жизнената среда се
характеризира както с пространствени характеристики, така и със социални,
изразяващи се в дейностите, които се случват в нея. Важно е да се отбележи
неразривната връзка между пространствената структура на града и начина, по който
неговите ползватели взаимодействат с градското пространство.
За да оценим градската идентичност следва да си отговорим на въпроса: “За кого?” Едно
би било усещането на жителите на града, съвсем различно на туристите.
Възприятията на хората се различават и в зависимост от възраст, пол, социално
положение, етнос, религия, ценности и др. В тази връзка идентичността на един град
може да се разглежда на различни нива и от различни гледни точки. Някои фактори обаче
са обективни и могат да се потърсят в пространственото и историческото развитие
на града.
1.1. Природо-географски характеристики
Природо-географските дадености на едно населено място имат силно влияние върху
пространственото му развитие. Градският пейзаж е комплексно и хомогенно цяло,
резултат от взаимодействието на човека с природните особености на територията.
От една страна природните дадености (релеф, води, климат, почви и др.) обогатяват
неговите възможности, но от друга, се явяват ограничители за неговото развитие.
София в продължение на хилядолетия се намира в Софийското поле. То представлява
котловина в Западна средна България. Природната ѝ рамка се оформя от
старопланинската верига на север и североизток, планините Вискяр, Люлин и Витоша
на югозапад, Лозенска планина на юг и Вакарелска планина и рида Белица на югоизток.
Софийската котловина има дължина 75 км, а ширината ѝ варира от 5 до 20 км при средна
надморска височина 550 м.
В посока от север на юг релефът на Столична община е планински, на юг преминава в
котловинен. На юг котловинния релеф отново преминава в планински (Витоша, Плана,
Лозенска планина, Люлин). За високите части на Витоша и частично за Лозенска планина
характерни за релефа са билните заравнености (високопланински платовиден релеф).
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Природен парк “Витоша”
Наличието на толкова планини в близост до София предоставя възможност за отдих на
жителите и гостите на града. Най-посещаваната от тях е Витоша. Тя многократно е
променяла облика си под въздействието на хората, които я населяват от дълбока
древност. Поради близостта си със столицата, природен парк “Витоша” е найпосещаваната защитена територия в България. Изградена е гъста мрежа от пътища,
хижи, почивни домове, заслони, лифтове, ски писти и ски-влекове. Въпреки силния
антропогенен натиск, във Витоша се е запазило високо биологично разнообразие.
Обявена е за природен парк през 1934 г. Представлява първия природен парк в България и
на Балканския полуостров. В рамките на парка има два биосферни резервата –
Бистришко бранище и Торфено бранище. В местността Дендрариума могат да бъдат
видяни около 145 различни дървесни и храстови видове, а Боянското езера (в близост до
прочутия Боянски водопад) е важно местообитание на редица земноводни видове, които
са част от Европейското природно наследство. В чест на някои от обитателите на
животинското царство на Витоша се открити музеите на мечката, на совите и на
водното конче.
Други забележителни природни феномени са морените на Златните мостове, както и
най-дългата пещера в България – „Духлата“. От Витоша извират множество извори –
над 40, 33 от които подходящи за питейни нужди. По-известните термални извори са
тези в Рударци, Княжево, Железница, Панчарево.
В подножието на планината се намира Боянската църква „Св. Панталеймон“, обявена за
обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО заради уникалните
си стенописи от 1259 г., както и Драгалевският манастир – част от духовния
средновековен комплекс – Софийската Света гора.
Витоша се простира върху площ от над 300 кв. км. Най-високата ѝ точка е Черни връх с
височина 2290 м. над морското равнище и се явява четвърта по височина в България след
Рила, Пирин и Стара планина. Като начало на организиран туризъм може да се приеме
първият излет до Черни връх на 28 август 1895 г. – дело на писателя Алеко
Константинов. От тогава до днес Витоша представлява място за отдих на столичани.
Предлага богата палитра от туристически маршрути – както летни, така и зимни.
Възможно е практикуването на конна езда. Скалните масиви са подходящи за катерене.
Над 200 км. са маркираните маршрути за колоездене – част от тях са споделени за
туризъм и колоездене, друга са предназначени само за спускане. Има възможност за
развитие на спелеоложки туризъм. Обособени са няколко зони за зимни спортове, вкл.
сноуборд и ски. Природните дадености предоставят уникална възможност за
практикуване на сноукайтинг – екстремен спорт, печелещ все по-голяма популярност
в целия свят. Витоша е идеално място за няколкочасова ски и сноуборд почивка за всеки
гост и жител на София.
Планината не само присъства в силуета на столицата, но се явява едно от найзначимите природни богатства на територията на Столична община. Тя действа като
ориентир в градската среда и като фон в множество части на града. Предлага много
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възможности за туризъм и отдих през цялата година. Присъства на герба на столицата
и е един от символите на града.

Други планини в района
На 10 км югозападно от София се простира Люлин планина – неголяма по площ, но
разнообразна планина. Най-високият й връх е Дупевица – 1256 м. Забележителностите
тук са Дивотинският манастир „Св. Троица“, Горнобанският манастир „Св. Св. Кирил и
Методий“. Друга близка планина е Голо бърдо, намираща се в Краищенско-Ихтиманската
подобласт. В нея се намира една от най-старите защитени територии в България резерватът Острица.
Лозенската планина е бивше езеро със сравнително малка надморска височина – до около
1200 м. През нея текат реките Ракита, Студеница, Търнавска река. Тук се намират
Панчаревското езеро с минерален извор наблизо, язовир Искър, Горното и Долното
Габренско езеро. Има и немалко извори – Бачул, Студен кладенец, Светена вода и др.
Лозенската планина е била населена още в древността. До днес да останали няколко
тракийски светилища и могили. От по-късен етап има съхранени наблюдателни
крепости – Равулското кале на в. Калето, Еврейското кале на едноименния връх и
средновековната крепост Урвич. Не липсват и манастири – Гѐрмански манастир „Св.
Иван Рилски“, Лозенски манастир „Св. Спас“, Панчаревски (Урвишки) манастир „Св.
Николай Летни“ и Пасарелски манастир „Св. Петър и Павел“. Лозенската планина
постепенно прелива в Средна гора, която се простира на изток чак до Странджа.
Плана планина прилича по форма на Витоша, но е доста по-ниска. Намира се между
Панчаревския пролом на р. Искър, Самоковската котловина и Витоша. Най-високият
връх е Манастирище – 1338 м. Други забележителности са Долнопасарелският
манастир с останките на старата обител „Св. Дух“, Кокалянският манастир, изворите
край Железница, манастирът „Св. Петър и Павел“. В подножието на Плана бликат
минералните извори – в селата Белчински бани и Железница. В центъра на планината има
астрономическа обсерватория.
От север Софийското поле е преградено от южните склонове на Стара Планина.
Живописното Искърско дефиле предлага прекрасни възможности за туризъм и почивка
сред природата. Лъкатник, Владо Тричков, гара Томпсън, Бов и др. са прекрасна отправна
точка за излети наоколо. Криволичещи екопътеки отвеждат до главозамайващи гледки,
величествени водопади, напр. Скакля, Под Камико, Добравишка скала и разнообразни
природни и скални феномени – Ритлите, Кътинските пирамиди, Черепишките скали,
пещера Проходна, известна с феномена „Очите на Бога“ и много други. Южните склонове
на Стара планина са приютили в пазвата си и множество манастири – вече
споменатата Софийска (Мала) Света гора – Батулийски манастир „Свети Николай
Чудотворец“, Елешнишки манастир „Успение на Пресвета Богородица“, „Св. Георги
Победоносец“, Подгумерски манастир „Св. Димитър", Обрадовски манастир „Св. Мина“,
Курилски манастир „Св. Йоан Рилски“, Осеновлашки манастир „Седемте престола“ и др.
Недалеч от София е и най-високата планина на Балканския полуостров – Рила с
първенеца Мусала, висок 2925,2 m. В Рила има над 200 езера и множество минерални
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извори, използвани за целите на СПА туризма - в Сапарева баня, Долна баня, Костенец,
с.Баня и др. Значително влияние за туристическото развитие на региона има курорта
Боровец, който освен прекрасните условия за зимни спортове предлага и алтернативи
за лятна почивка, спорт и приключения, конференции и др. В Рила се намира и
православният храм Рилски манастир, който, освен че е най-големият в България, е с
огромно национално, архитектурно и историческо значение.

Води
На територията на Столична община основна водна артерия е река Искър. Тя извира от
Рила планина, след което навлиза в Самоковската котловина, изтича от язовир „Искър“
между планините Витоша и Плана на запад и Лозенска планина на изток, формира
дълбокия и живописен Панчаревски пролом (22 км). След напускането на язовир
„Панчарево“ реката навлиза в Софийското поле, като преминава покрай източните
квартали на София и при град Нови Искър навлиза във величествения Искърски пролом
(около 65 км). Някои от по-големите ѝ притоци са Перловска река, Владайска река (със
Суходолска река), Блато (със Сливнишка река) и Лесновска река. В резултат на
урбанизационен процес през годините се наблюдават значителни изменения в реките.
Най-силно са променени речните корита на р. Искър и на вътрешноградските реки:
Перловска, Владайска и Суходолска. Част от тях са напълно пресушени и премахнати.
Язовирите на територията на Столична община представляват ресурс за развитие на
отдих и туризъм. Язовир “Панчарево”, известен още и като Панчаревското езеро, е найголямата водна площ в непосредствена близост до компактното градско ядро на София.
Разположено е на 12 километра югоизточно от центъра на града в посока Самоков и
Боровец, на 600 м. н.в. Намира се в края на живописния Панчаревски пролом на река Искър,
между стръмните западни склонове на Лозенската планина и източните най-ниски
склонове на Витоша. По бреговете на езерото са оформени три рекреационни ядра –
балнеолечебен комплекс около минералните извори, спортен център на територията на
Национална гребна база „Средец“, и зона за отдих и атракции в местността „Плажа“ в
южния му край. В близост до гребната база се намира и централния понтонен кей за
наемане на плавателни съдове за разходки. В района има екопътеки и маршрути за
велосипеден туризъм.
Най-голям е язовир “Искър” с водна площ от около 30 кв. км. В столична община попада и
яз. “Пасарел” и около 10 микроязовира. Езерата в изкопи се срещат във вид на
многобройни групи в областта.

Минерални води
Минералните води са изключително голямо природно богатство за София. На
територията на Столична община има информация за 31 обособени находища с общо 75
водоизточника на минерални води (каптирани извори и сондажи). Това прави София една
от най-богатите общини в света по богатство на минерални води. Те се изливат на
повърхността във вид на естествени термални извори – Банкя, Княжево, Горна баня,
Овча купел, София – център, Панчарево и Железница. В многобройни сондажи са разкрити
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находищата на напорни субтермални, термални и горещи води. Над 20 сондажа се
самоизливат в Софийската котловина.
По отношение на температурата, минералните извори попадат в категорията на
хипертермалните (над 37 С) и хипотермалните (от 20 до 37 С). По показателя
“минерализация”, водите се характеризират като умерено минерализирани (със
съдържание от 2 до 15 г/л). С най-ниска минерализация са водите в находищата Горна
баня (0,13 г/л), Княжево (0,14 г/л), Железница (0,22 г/л), а с по-висока – водите в находища
Илиенци (4,77 г/л), Мрамор и Чепинци (3,55 г/л).
Минералните води на територията на Столична община и в гр. София са важен ресурс
за развитие на балнеоложки и рекреационни дейности. Днес обаче едва 15 – 20% от
общите ресурси на минералните води (само в 10 находища) се използват за свободно
водоналиване от гражданите и гостите на града (Банкя, Горна баня, Княжево и др.) или
балнеолечение (Овча купел, Железница, Панчарево).
Минералният извор в центъра на града е един от градообразуващите елементи на
селището. Минералните води се използват от дълбока древност за балнеолечение и
хигиенни нужди. Така те са основен ресурс за развитие на балнеоложки и рекреационен
туризъм. Приемствеността в традицията на тяхното използване от дълбока
древност за балнеолечение ги определя като забележително нематериално културно
наследство на София.
1.2. Пространствени характеристики
Градообразуващи фактори
Няколко са факторите, определили местоположението на София и осигурили неговото
съществуване на това място в продължение на хилядолетия.
На първо място това е Диагоналният път, който свързва Европа с Азия и представлява
един от най-древните маршрути между Изтока и Запада с трансконтинентално и дори
световно значение. Столиците на петте държави, през които днес преминава
Диагоналният път лежат върху него – Любляна, Загреб, Сараево, Белград, София и Анкара.
Всички те представляват важни центрове още от древността. Наред с търговската
дейност по направлението изток-запад протича непрекъснат културен, религиозен и
политически обмен. Именно оттук, през Мала Азия се разпространяват
християнството, монашеството, а по-късно и ислямската култура в Европа.
Освен че се намира на пътя между Изтока и Запада, София се явява на кръстопът на
много пътища, преминаващи през югоизточните Балкани. Тази територия от древни
времена преплита пътищата на различни цивилизации и религии, което допринася за
богатата история и традиция на София. Тук се пресичат три културни коридора –
транснационални оси на вековни взаимодействия – жива памет на цивилизациите и
здрави връзки между народите, които го населяват. Това са Диагоналният път,
Западният трансбалкански път и културният коридор София-Охрид. Западният
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трансбалкански път прекосява Югоизточна Европа в посока север-юг. От векове той
свързва двете страни на Балкана (Стара планина) като преминава през Румъния,
България и Гърция. По него на север се е разпространявала древногръцката култура като
основа на съвременната европейска цивилизация. Културният коридор София-Охрид
преминава през България и Македония като обвързва манастирските агломерации около
двата исторически града и религиозния културен ареал на Метохия в Сърбия и Черна
гора. Направлението свързва манастирите и църквите на Софийската Света гора, на
областта Метохия и тези около Охридското езеро.
Благоприятният климат на Софийското поле също допринася за избора на
местоположението на града. София е заобиколена от Стара планина на североизток и
планините Люлин, Витоша и Лозенска на югозапад. Благосклонната природа на
котловината допринася за развитието на града и устойчивото му ситуиране именно на
това място.
Друг съществено важен фактор за установяването на селището на това място е
топлият минерален извор в сърцето на града. Минералният извор е изобразен на герба на
София като един от символите на столицата и се слави с лечебните си свойства. Той
представлява едно от най-значимите природни богатства на този район. Данните за
него датират още преди 2400 години като първите каптажи са направени от
римляните. Наличието на минералния извор в сърцето на града е определящ фактор за
неговото местоположение. Около минералният извор римляните изграждат огромен за
времето си термален комплекс, който бил разположен косо на двете главни градски оси.
В периода на I и II българско царство се предполага, че е използвано изграденото преди
това съоръжение. По време на Османското владичество върху римските основи е била
изградена по-малка по обем от предхождащата я турска баня (хамам), която се е запазила
до първите десетилетия след Освобождението. В началото на XX век в близост до
минералния извор се построява днешната сграда на Софийската минерална баня.
Строителството ѝ е замислено като комплекс от две постройки – малка баня (на
мястото на днешните фонтани) и голяма – съществуващата сграда. Малката бива
разрушена по време на бомбардировките през Втората световна война, а голямата
продължава да функционира до 1988 г., когато е спряна от експлоатация и известно
време е оставена на произвола на съдбата. През 2015 г. сградата започва нов живот
като Музей на София. Макар по този начин да се съхранява сградата на Софийската
минерална баня, обект на културното наследство от национално значение, тази
трансформация прекъсва вековната приемственост на термалната традиция в
сърцето на столицата и омаловажава един от градообразуващите фактори за София.
Изворите на минералните води на територията на Столична община са изключителни
природни богатства за столицата. Приемствеността в традицията на тяхното
използване от дълбока древност за балнеолечение и хигиенни нужди ги определя като
забележително нематериално културно наследство, с което София би могла да се
гордее.
През хилядолетната си история София не променя своето местоположение. Някои
изследователи установяват три основни периоди със сходни характеристики на
градската среда. Първият е по време на разцвета на Сердика от I до IV век. Вторият
включва запустяването на града, Българското средновековие и развитието на града в
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рамките на Османската империя от VII до края на XIX век. Третият период се
характеризира с развитието на града като столица от края на XIX век до днес. Други
определят етапите на развитие, през които градът получава основните си
пространствени характеристики, които го определят и до днес. Това са Античен
период, Следосвобожденски (1878 – 1918) и след Втората световна война. Редица
изследвания доказват приемственост в местоположението на основните градски
елементи в градската структура през различните периоди на развитие на София, което
потвърждава устойчивостта на пространствената структура на историческия ѝ
център.
Развитие на пространствената структура
София е обявена за столица по време на Учредителното народно събрание на България на
заседанието си на 03.04 (22.03. - стар стил) 1879 г. Решението, че София е по-подходяща
от Търново, е взето почти единодушно, тъй като към този момент София се намира в
центъра на България, на кръстопът на важни пътища и железопътни линии и разполага
с повече сгради, подходящи за администрацията.
Какъв е обликът на града когато става столица на България? София попада в рамките на
Османската империя през 1382 г. и до Освобождението е била администрация на вилает.
През този период структурата на селищата се е формирала без предварително
създадена идея или план. Тя се е нагаждала към конкретните топографски, социални и
икономически условия. Организирала се е на принципа на махалата - съставена от група
квартали. Така освобождението заварва и София – селище с 11 694 жители и 3 306 къщи,
групирани в 17 махали. Площта ѝ е била около 250 хектара, което приблизително влиза в
границите на сегашния първи ринг. Минаретата на 24 джамии доминирали силуета на
града. Най-старата от тях е “Буюк (Голямата) джамия” (Шехид Мехмед паша
джами),построена още през 1474 г. Днес там се намира Археологическият музей.
Софийските турци, а и богатите българи, имали обширни дворове около къщите си.
София създавала впечатление за просторен град, без крепостни стени и кули, с много
зеленина, сред която се откроявали полегатите покриви на къщите, покрити с
керемиди. Нови акценти в градския пейзаж са били часовниковата кула и църквата
“Света Неделя”. Впечатление е правил и конакът на Софийската паша, построен през
1874 г. и преустроен за княжески палат след Освобождението. Днес там се помещават
Националната художествена галерия и Етнографският музей. Градският земен вал, найстарият от укрепенията, се е наводнявал от градската река, Боянския ручей и
Перловската река.

Панорама към София от Владайска река, края на 19 век.
Източник: www.stara-sofia.com
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Градският пейзаж на София, какъвто го знаем днес, се създава предимно след като
градът бива избран за столица през 1879 г. За 100 години градът увеличава населението
си над 100 пъти. Този висок механичен прираст на населението води до териториално
разрастване предимно чрез усвояване на нови територии за жилищно, обществено и
промишлено строителство. Неговото устройственото развитие, от урбанистична
гледна точка, може да се раздели на четири периода:
 I-ви период – от Освобождението до войните (1912-1919);
 II-ри период – между Първата и Втората световни войни (1919-1945);
 III-ти период – от 1945 г. до 1989 г.;
 IV-ти период – след 1989 г.
Още по времето на първия кмет на София – Манолаки Ташев (1835-1878), който заема
този пост едва три месеца, се поставя задачата за изработване на кадастрален,
регулационен и градоустройствен план на София. Имало идея да се строи нов град за
столица, в съседство на София, но тя отпада. Това допринася за уникалната
характеристика на София да се развива около едно централно ядро повече от 2000
години.
Инж.-арх. Антон Колар е назначен за градски инженер и архитект от княз ДондуковКорсаков на 26.05.1878 г. Той има задачата да преобрази София от ориенталско селище с
24 джамии в модерен европейски град. По това време градоустройственото планиране в
Европа е повлияно от класицизма и съживилия се в Европа интерес към наследството на
Гърция и Рим. Това внася радикални промени в планировката и пространствената
структура на градовете, свързани с регулиране на неправилната средновековна улична
мрежа. Изграждането на нови градски булеварди създава внушителни перспективи и
визуални връзки, а площадните пространства с грандиозни паметници се превръщат в
акценти на градоустройствената композиция. В този период се заражда и
романтизмът. За разлика от класицизма, който е вдъхновен от простотата и
яснотата на античната естетика, романтизмът преосмисля средновековната
архитектура. Така на базата на класицизма и романтизма се формират два модела,
които стават отправна точка за градското планиране и оказват влияние върху
структурата на европейските градове. Докато единият се характеризира с обновяване
на сградния фонд и създаване на нова улична мрежа (Реконструкциите в Париж от 18531869, Ж. Е. Осман), то другият набляга на усвояване на свободните територии (Виена,
1859-1872). Така създадената градоустройствена доктрина от XIX в. се внася и приема
като готов модел в новосъздаденото Княжество България и в Източна Румелия.
Градоустройствената структура на София е изградена по подобие на
западноевропейските големи градове, особено на Виена, и се характеризира със съзвучие
с градоустройствения образ с отражение на социално-политическата и културната
ситуация и при съобразяване с топографските фактори.
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София, план. Кадастрален план от 1879 г. (с плътна линия) е наложен върху
регулационният план от 1880-1881 г. (с пунктирана линия).
I-ви период – от Освобождението до войните (1912-1919)
Първата сериозна трансформация на архитектурния и пространствен облик на града е
извършена до 1920 г. За по-малко от пет години се заличава ориенталският вид на града
и се реализира първият градоустройствен план от 1879 г. на французина инж. С. Амадие
(планът “Амадие”). София се превръща в модерен европейски град със собствен облик. На
мястото на схлупените къщи започва изграждането на дву-триетажни масивни
постройки. Турските обществени сгради започват да се губят в новия мащаб на града.
Постепенно изчезват от силуета му акцентите на минаретата.
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Макар че тази пространствена промяна заличава ориенталския вид и мащаба на София,
то в плановата ѝ структура наблюдаваме развитие на утвърдилите се
градообразуващи направления, адаптирани към новите изисквания и потребности на
града. Установява се радиално-кръговата система на столицата и до голяма степен е
изградена структурата на днешния главен градски център на столицата. Инж. С.
Амадие поставя основите на софийския ринг в границите на съществуващата
средновековна структура, като градският ров се явява основен определящ фактор при
трасирането му. С установяването на ринга се изгражда и силно изразена лъчева
композиция, свързваща центъра на града с пространствата по ринга посредством
дълбоки перспективи. Налага се идеята за етапно включване на нови територии в
структурата на града. Като първоетапно се посочва западното направление (Ючбунар),
второетапно – югозападното и територията на кв. "Докторски паметник", кв.
"Банишора" е трети етап, а "Долни Лозенец" и други квартали са оставени за последния
четвърти етап.
Първият период от урбанистичното развитие на София между Освобождението (1878
г.) и войните (1912-1918 г.) остава в историята със своята висока строителна
активност. Изградени са множество представителни сгради, които днес
представляват част от богатото културно наследство на столицата – Централния
военният клуб, Военното министерство, Народният театър, храм-паметникът “Св.
Александър Невски”, сградата на духовната академия, Синодалната палата,
Централните хали, Софийската минерална баня, Държавната печатница, Руската църква
и др.
Заедно със строителството на тези сгради, около тях са оформени и площадни
пространства и зелени площи – градини и скверове. Реконструира се най-старата
градина Градската Александровска, създадена в края на първата половина на XIX в.
Създадена е Княжевската градина (1879 г.), която по-късно е разделена на Царска
ботаническа (1882 г.) и Зоологическа градина (1887 г.). През 1882 г. се взема решение за
създаването на първия разсадник в София, който послужил за основа за създаване на
“Борисовата градина”. Последователно се изграждат градините около Руския паметник
(1883 г.), Докторската градина (1889 г.), градината около Княжеския дворец (днес
Национална художествена галерия и Етнографски музей), около паметника на Васил
Левски, Университетската ботаническа градина, тази при Народното събрание, около
храм-паметника “Св. Александър Невски” (1911 г.) и пред сградата на Светия синод (1915
г.). До 1924 г. вече са изградени градината при Военното училище, градината пред
Централна минерална баня, около църквата “Св. Никола”, градината на площад Трапезица
и площад Славейков. Въвежда се система от площадни пространства, непознати в
ориенталския град – "Лъвов мост", "Възраждане", "Македония", съборния площад "Св.
Крал" (днес “Св. Неделя”), "Славейков" и "Св. Седмочисленици”. И днес тези пространства
се припознават като привлекателни и се обживяват активно от жителите и гостите
на града.
Засадени са алейни дървета по ул. “Цариградска” (1880 г.), бул. “Дондуков” (1882 г.), бул.
“Витоша” (1891 г.), бул. “Княгиня Мария Луиза” (1891 г.) и бул. “Цариградско шосе” (1891 г.).
През 1914 г. акациевите дървета били заменени с по-подходящи декоративни видове –
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явор, ясен, чинар, конски кестен (донесен чак от Преславско), бреза и топола. Конският
кестен (Aesculus x hippocastanum) е най-характерен и емблематичен дървесен вид за
София и днес. Често софиянци биват наричани “кестените”.
През този първи период се започват и мащабни благоустройствени проекти –
водоснабдяване и улично осветление през 1890 г., трамваен транспорт през 1901 г.,
павиране на улиците от 1905 г. Именно трамвайният транспорт и софийските павета
допринасят за облика на града по онова време. И днес софиянци определят трамваят
като характерна черта на столицата. През 1907-1908 г. са поставени жълтите павета
в централната част на града. Те представляват паважна настилка от керамични
блокове, внос от Австро-Унгария. През 2013 г. те биват обявени за културно
наследство Класифицират като културна ценност – културен ландшафт по смисъла на
Закона за културното наследство. Те маркират представителния център на
столицата и му придават характерен облик. Интересен е разказът за тяхното
поставяне. Легендата разказва, че са подарък за сватбата на цар Фердинанд с Мария
Луиза, а според фактите са внос от Австро-Унгария, по инициатива на тогавашния
кмет на София Мартин Тодоров. Напоследък се лансират като един от символите на
София.
През 2016 г. паважите на София са декларирани като „Керамични и гранитни паважи,
положени преди 1944 г. на територията на град София“ с предварителна класификация
на урбанистична и архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност
и с предварителна категория „местно значение“.
Първите 30-40 години от развитието на София като столица, до Първата световна
война, се характеризират преди всичко с екстензивно разрастване. Формират се
софийските улици и булеварди, площади, градини и квартали, които не само са изградили
скелета на уличната мрежа, но и мащаба и облика на историческата част. Много от
сградите, ансамблите и градините, изградени в този период, определят облика на града и
днес. Новите територии са подчинени на установената вече планова структура.
Благодарение на този феномен, въпреки тенденциите за цялостни трансформации на
европейските градове, София демонстрира приемственост по отношение на поранните си структури. Градът придобива европейски вид, но същевременно запазва
градоустройствената си идентичност и създава свой оригинален облик. Тези планова
структура е характерна за София и е разпознаваема и днес. Тя би могла да бъде основа за
разработване на визуални материали, които да популяризират тази специфична
особеност на София, закодирана в градската среда.
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София, план на града от 1914 г.
II-ри период – между Първата и Втората световни войни (1919-1945)
Вторият период на планиране (между Първата и Втората световни войни) започва със
следвоенна криза. Характеризира се с огромен за тогавашните мащаби на града
бежански миграционен поток от "загубените" територии – Македония, Тракия,
Добруджа и Западните покрайнини. На територията на града са разположени
нерегулирани територии за обитаване. Така в периода 1912-1914 г. се появяват
кварталите “Красно село”, “Овча Купел” и “Малашевци”, а в периода 1920-1922 г. - "Захарна
фабрика", "Крива река", "Лозенец", "Банишора", "Кюлюците", "Хаджи Димитър", "Подуяне",
"Батальона" и "Разсадника". Появява колективният тип жилище – група от граждани,
които се съгласяват да живеят в общ, колективно изграден дом. Така се ражда и
институционализира жилищно-строителната кооперация. Увеличава се етажността
на сградите от 2-3 до 6-7 етажа. Според съвременниците на този процес София се е
превърнала в по-мащабен, но по-малко светъл и по-сив град.


Общо до 1938 г. към града се прибавят 53 нови територии. В края на 20-те и началото на
30-те години на XX век се наблюдава икономическо съживяване и замогване на
населението, което води до хаотично строителство. Резултатът е мащабно,
непознато до тогава, преструктуриране на града, което засяга най-вече жилищните
територии. Това налага разработването на нов градоустройствен план, който е
възложен на немския професор Мусман (планът “Мусман”). Характеризира се с екологичен
подход, който решава много от проблемите, свързани със структурирането на
градската територия, с изявяването на природни дадености и създаването на
тангенти за облекчаване на натоварването в центъра. Идеята на плана за изграждане
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на зелената система на града е природата да навлезе клинообразно в тъканта на града,
достигайки до централната зона. Той е утвърден в навечерието на Втората световна
война през 1938 г. , заради което той остана на практика нереализиран. Реализирани
фрагменти могат да се забележат в комуникационната структура и зелената система
на града.
Знакови сгради, обекти на културното наследство, построени през втория период на
градоустройствено развитие в София, включват Народната библиотека “Св. св. Кирил
и Методий”, Националния природонаучен музей, сградата на БНБ, хотел-ресторант и
сладкарница “България” и др.
Този период не отстъпва от предходния на изграждане на множество паркове, градини
и скверове – сквер Райко Даскалов, градината пред Военния клуб (1925 г.), сквер ул. “Цар
Иван Асен II” (1928 г.), градина “Кюлуците”, градината пред Софийския университет,
градината при църквата “Св. Седмочисленици” (1930 г.), градината при баня “Лозенец”,
градината при църквата “Св. Георги”, градина Буката, градината на площад
“Възраждане” (1932 г.), градината при гара Подуяне (1937 г.), градината на ул. “Ивайло”.
Така до 1940 г. в София са изградени около 70 общински паркове и градини, заемащи площ
от около 1 100 000 кв. м.
През 30-те години на XX век са озеленени повечето големи улици и булеварди в
столицата. За украса на широки улици и булеварди, както и за икономия на средства за
павиране на тротоарите, от 1935 г. се въвежда т. нар. “Затревяване на плоскости”. То
представлява затревяване на тротоарите.
Вторият период на устройствено развитие, между Първата и Втората световни войни,
се характеризира с бежанска вълна и нарастване на населението. Това води до хаотично
нерегламентирано жилищно строителство. Появява се колективният вид жилище и се
увеличава етажността на сградите от 2-3 на 6-7 етажа. От друга страна това е основа
за създаването на една нова градска идентичност – увеличава се културното
разнообразие, което допринася за обогатяване на облика на града.
В навечерието на Втората световна война е изработен градоустройственият план
“Мусман”, който остава нереализиран. През този период са изградени много градини и
скверове в столицата, озеленени са главните улици и булеварди на столицата.

26

ИДЕНТИЧНОСТ НА СОФИЯ:
РАЗКАЗ, БРАНД, ВИЗИЯ

София, схематична карта според Общия градоустройствен план от 1938 г.
Предвидените територии за озеленяване са показани с точки.
III-ти период – от 1945 г. до 1989 г.
След Втората световна война София е в кризисно състояние, поради разрушенията на
значителна част от сградния фонд (12 000 сгради) в резултат от бомбардировките,
както и от промяната в обществено-политическото устройство на страната. Това
налага разработването на нови устройствени планове – през 1945 г. (колектив с
ръководител арх. Л. Тонев) и през 1949 г. (колектив с ръководител арх. Д. Митов). Те
трябва да се справят с проблемите на миграцията, възникнали от мащабното
преструктуриране на селското стопанство и началото на индустриализацията.
Поради липсата на инвестиционни възможности, тези планове остават частично
изпълнени.


Провеждат се два мащабни строителни проекта. През 1946 г. частта от тогавашния
бул. “Руски” (днес бул. “Цар Освободител”) пред Княжеския дворец е разширен за сметка
на Градската градина. Така се оформя тогавашния пл. “9-ти септември”, днес площад
“Александър I.
През 50-те години се изгражда и новият административен и политически център на
столицата – Ларгото, Партийния дом, ЦУМ, Министерския съвет и хотел „Балкан". С
реализацията на този проект историческата част променя основно своята структура
и композиция.
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По това време се построяват няколко жилищни групи предимно с 3-4 етажни сгради –
“Лагера”, “Красна поляна”, “Захарна фабрика”. Тогава започва развитието на
индустриалните зони и рудодобивът в Кремиковци. Населението рязко се увеличава и
това води до появата на първите жилищни комплекси – „Вл. Заимов", „Ленин", „Девети
септември", „Западен парк" и „Хиподрума". Те са проектирани през 1955-1956 г. и са
изградени в кратки срокове през следващите 4-5 години. Поради изчерпване на
свободните терени в структурата на компактния град, започва уплътняване на
терени, предвидени за вилни зони, какъвто е случая с кв. “Изток” (1964-1965 г.).
Въвеждат се индустриалните методи в строителството, което налага
необходимостта от нов градоустройствен план.
През 1961 г. са разработени два варианта от колективи с ръководители арх. Л. Нейков и
арх. В. Сиромахов. Избран е вариантът на арх. Нейков (планът “Нейков”). Темповете на
нарастване на столицата продължават да ескалират и само след 5-6 години
параметрите и рамките на плана са надминати. През 1971-1972 г. колектив с
ръководител арх. Ст. Стайнов изготвя предварителен проект, съдържащ
урбанистична хипотеза за софийската агломерация, директивен градоустройствен
план и комуникационно-транспортен план. В плана “Стайнов” за първи път се появява
метрото.
През 70-те години на XX век се изграждат нови жилищни райони на свободни терени в
периферията на града, поради увеличението на населението. Това са жилищни райони
“Люлин” за 130 000 жители, “Надежда” за 80 000 жители, “Младост” за 50 000 жители,
които по-късно се разраства в “Младост-2”, “Младост-3”, “Младост-4”, “Младост-1А”,
чието население днес надхвърля 110 000 жители. Проведени са реконструкции в
старите градски части (зоните Б5, Б17, Б18 и др.) чрез прилагане на методи, характерни
за комплексното изграждане на свободни терени, като по този начин са нарушени
исторически утвърдилите се качества на средите.
През 1980 г. правителството решава да даде нови територии за жилищно
строителство на свободни терени. Проектирани са жилищните райони “Витоша”,
“Малинова долина”, “Обеля-2”, “Дружба-2”, жилищните комплекси “Горубляне”, “Овча
Купел-1”, “Овча Купел-2” .
През 1981 са построени Националният дворец на културата (НДК) и Южният парк.
Строежът на НДК започва през май 1978 г. и е завършен за по-малко от четири години –
за честването на 1300 години от създаването на България. На тази територия тогава
са се намирали товарна жп гара за въглища, стари казарми и много свободни площи. Това
е ключово място в центъра на София, тъй като тангира на едно от античните
направления на столицата – север-юг, възприема се на фона на една от природните
ценности на столицата – Витоша и има ясни пространствени и визуални връзки с други
пространства на столицата. Гледката от покрива на сградата е внушителна. Главен
архитект на сградата е Александър Баров, а конструктор е инж. Богдан Атанасов. На
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арх. Атанас Агура и арх. Валентина Атанасова е възложено да проектират изграждането
на околното пространство и парка. Днес това се нарича площад „България“.
Израждането на НДК е инициатива на тогавашния министър на културата Людмила
Живкова и до 1990 г. сградата носи името „Народен дворец на културата „Людмила
Живкова“. Основното предназначение на сградата е да бъде културен център за
конференции, изложби и специални събития. Той е най-големият конгресен център в
Югоизточна Европа. Сградата с 13 зали и се използва за културни прояви. По този начин
на централно място, не само пространствено за центъра на София, но и на централно
място в живота на софиянци, се поставя културата, Двореца на културата.
Третият период от устройственото развитие на София, от 1945 г. до 1989 г., се
характеризира нарастване на населението с невиждани темпове и строителството на
нови жилищни сгради. Уплътняват се някои от старите градски части, но се усвояват и
много свободни терени в периферията на града. Общият капацитет на изградените
жилищни единици е 220 000 обитатели. Проведени са три големи промени в центъра на
столицата – оформянето на площада пред двореца, изграждането на новия
административен и политически център на столицата и строителството на комплекса
на Националния дворец на културата.
IV-ти период – след 1989 г.
След 1989 г. устройственото развитие на града отново е изправено пред кризисна
ситуация. Промените на обществено-политическото и социално-икономическото
устройство в страната водят до неспособност на устройствените инструменти да
регулират развитието на града.


През 90-те години се наблюдава бум в строителството, който може да бъде съизмерим
със строителството в София след Освобождението. Обществени сгради почти не се
строят, за сметка на жилищните. Старите промишлени зони спират да функционират,
но притежават потенциал за развитие на други градски функции и облагородяване,
базирано на добри европейски практики. Изграждат се много сгради за колективно
обитаване с по 10–15 жилища и подземни гаражи. Строят се и множество жилищни
комплекси от „затворен тип“, оформящи микро единици със собствен стил и начин на
живот. Архитектурният образ на това строителство е еклектичен и
неконтекстуален. Градската среда се насища с различни рекламни изображения. Липсва
документ, указващ правила относно дизайна и естетиката на градската среда. Не се
обръща внимание на публичните пространства. Моторните превозни средства на
глава на населението нарастват значително. Всички свободни площи в столицата
биват превзети от паркирали автомобили. Площадните пространства в
историческото ядро не изпълняват функциите си. Наблюдава се фрагментиране на
градските пространства и загуба на идентичност.
Четвъртият период от устройственото развитие на София се характеризира със
строителен бум в жилищното строителство и последвалата го криза, която засяга и
строителния бранш. Градската среда се насища с неконтекстуална архитектура,
рекламни изображения и паркирали автомобили.
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Обемно-пространствено проучване и устойчиви елементи на градската структура
Разположението на София на кръстопът от направления допълнително определя
развитието на радиално-кръговата улична мрежа на града. Основните пътища винаги
преминават през античното ядро, което и днес се явява сърцето на града. Открит е
градският площад (форум), към който водят главните улици с посока изток-запад
(Декуманус) и север-юг (Кардо). Те се пресичат под прав ъгъл, което е типично за
градовете в римските провинции. От тази система се отклоняват само някои улици на
север от ЦУМ, явно свидетелство за по-стар градоустройствен план. Интересно е да
се отбележи, че посоката на римската улична мрежа се е запазила почти непроменена и
досега. Дори бул. Дондуков, който привидно прави изключение от тази система, спазва
посоката на един римски път, който води към Източната градска порта.
Градски център
Устойчивото развитие на центъра на едно и също място е една от основните
градоустройствени характеристики на града. Пространствено централният площад
не е променил местоположението си. Римският форум се намира приблизително под
сегашните площади “Света Неделя” и “Независимост”. Централният площад в
селищата се явява основно място за провеждане на различни обществени дейности
(политически, културни, търговски, делови, религиозни и др.) и за развлечение, разходка
и общуване. Съвременното състояние на това ключово пространство в столицата
обаче е разпокъсано от улични артерии и паркирани коли, които възпрепятстват
основната му функция. Липсва пешеходна наземна връзка между двете площадни
пространства, което нарушава възприемането им и усещанията на ползвателите.
Въпреки вековната приемственост на пространствената структура, днес тази част
на столицата не оползотворява пълния си потенциал. Необходимо е преосмисляне на
използва ѝ и обвързване със съседните градски пространства.


Традиционни направления в градската структура
София има радиално-кръгова улична мрежа, поради разположението си на кръстопът на
важни международни пътища. Те се пресичат именно на това място заради наличието
на минералния извор в сърцето на столицата.


Най-старото трасе е част от днешния бул. “Княгиня Мария Луиза” в участъка му от
минералния извор до Лъвов Мост. Тази отсечка събира северните пътища и ги отвежда
към извора. След изграждането на Сердика и крепостните ѝ стени, логично, пътищата
се насочват към портите на укрепения град, които са ориентирани към световните
посоки. Тези направления могат да се видят и днес както следва: бул. “Цар Освободител”
и бул. “Княз Александър Дондуков” са насочени към Източната порта на Сердика,
Западната порта е събирала пътищата към Ниш и Кюстендил, към Северната порта е
насочен бул. “Княгиня Мария Луиза”, а Южната порта събира ул. “Граф Игнатиев”, бул.
“Витоша” и ул. “Алабин”. Тези направления са съхранили в структурата на София до днес.
След Освобождението с разрастването на града се прокарват нови направления – ул.
“Генерал Йосиф Гурко” и бул. “Александър Стамболийски”.
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Композиция на радиусите, 1982 г.
Схема: арх. Христо Ганчев
Източник: Ганчев, Хр. София – улици и площади. Планово и обемно-пространствено
проучване. София, 1983.
бул. “Княгиня Мария Луиза”
Най-старото трасе, част от днешния бул. “Княгиня Мария Луиза”, е в направление
север-юг. Той стига до пристанището Лом на река Дунав. С построяването на
железопътната линия Виена-Цариград (1888 г.) и откриването на централната
софийска гара, улицата придобива много важно значение и става представителния
булевард на столицата. До 1920 г. булевардът бива застроен с 3-4 етажни постройки.
През 30-те години се строят нови сгради на 5-6 етажа. Така архитектурната рамка и
днес е с височина около 18 м. Тази част на София и кварталът към Женския пазар имат
ориенталско излъчване. Улицата е естествено продължение на бул. “Витоша”, но
натоварените улични артерии възпрепятстват тази връзка.
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бул. “Княз Александър Дондуков”
Бул. “Княз Александър Дондуков” следва античното направление изток-запад и е
продължение на античната улица “Декуманус”. Преди Освобождението представлява
ориенталска чаршийска улица. В началото на XX век тук са изградени различни държавни
и административни сгради, както и първите жилищни кооперации. Улицата запазва
търговския си характер. След построяването на Партийния дом, ЦУМ и хотел “Балкан”
постепенно улицата променя характера си. Строените през 50-тр и 60-те години
сгради са отдръпнати от фронта на останалата застройка. Разкрити са калкани и
общото усещане за силуета е, че е неспокоен. Днес, след ремонта ѝ през 2017 г, макар и с
противоположни реакции от страна на обществеността, се наблюдава раздвижване на
обществения живот и поява на различни функции на приземните етажи.
ул. “Граф Игнатиев”
Днес ул. “Граф Игнатиев” има дължина 1130 метра, ширина 14 метра и характерна
височина 22 метра. Характерни за тази улица са уширенията по нейното протежение.
Те създават приятно усещане за ритъм и създават възможност за насищането им с
улично обзавеждане или могат да бъдат използвани от функциите на приземните етажи
на сградите. Неделими от пространствената композиция са пл. “Патриарх Евтимий”,
градина “Св. Седмочисленици”, пл. “Петко Р. Славейков”, пл. “Джузепе Гарибалди”,
градината при хотел “Рила”. Тези пространства са органично вплетени в общия
пространствен образ на улицата. Характерни за тази част на София са вътрешните
дворове. Те имат огромен потенциал за отваряне към улицата и обогатяване на
системата от публичните пространства в столицата. Голяма част от тях са
озеленени и биха допринесли положително за цялостното усещане на града.
бул. “Витоша”
Бул. “Витоша” е една от най-знаковите улици в столицата. Тя следва античното
направление “Декуманус” с посока север-юг. На юг тя осъществява хилядолетна връзка
на града с планината. Днес той представлява пешеходна връзка между пл. “Света
Неделя” и пл. “България” пред Националния дворец на културата. Застройката е
характерно квартално сключено застрояване. Дължината му между пл. “Света Неделя” и
бул. “Патриарх Евтимий” е 1040 метра, а ширината му 28 метра. Височината на
сградите е предимно 5-6 етажа.
бул. “Македония” и ул. “Алабин”
Античното направление от Кюстендил влиза в града югозападно в града по бул.
“Македония” и ул. “Алабин”. Участъка между пл. “Македония” и пл. “Руски паметник” е един
от първите големи булеварди след Освобождението, по които софиянци са правели
разходките си към паметника.
ул. “Московска”
До 1920 г. улицата е застроена с богати двуетажни домове. Западната част на улицата
е съхранила този облик, докато източната е оформена с 5-6 етажни сгради. Ул.
“Московска” има необичан разрез. Нейният южен фронт се определя от различни
редуващи се отворени пространства – пл. “Александър I”, парка зад Националната
художествена галерия, пл. “Николай Гяуров”, пл. “Александър Невски”.
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бул. “Цар Освободител”
Бул. “Цар Освободител” е един от представителните булеварди в София. На него се
намират редица образци на архитектурата – обекти на културно наследство.
Характерни за него са често сменящите се открити пространства от двете му
страни – пл. “Орлов мост”, Княжеска градина, градина “Св. Климент Охридски”, пл.
“Народно събрание”, градина “Кристал”, градина “Руска църква”, Царската градина, пл.
“Княз Александър I”, Градската градина, пл. “Атанас Буров” (площада пред
президентството) и пл. “Независимост” (Ларгото), а от там прелива в пл. “Света
Неделя и другата главна ос север-юг. Дължината му от пл. “Орлов мост” до пл.
“Независимост” е 1400 м. За него не е характерно сключеното застрояване.
Застройката на булеварда е от отделни сгради.
бул. “Александър Стамболийски”
Бул. “Александър Стамболийски” е изграден след Освобождението. Той свързва две
ключови места на обществения живот – пл. “Възраждне” и пл. “Света Неделя” и
притежава впечатляващата перспектива към църквата “Света Неделя”.
ул. “Генерал Йосиф Гурко”
Тази улица свързва Градската градина с Перловска река. Има дължина 1030 метра и с
характерна сключена застройка. През 50-те години много от новите постройки се
отдръпват и създават множество калкани и нелогични пространства. Ширината ѝ
варира между 14-16-18 м.
 Ритъм на пространственото изграждане
Общата планова структура на столицата се характеризира с промяна в перспективата
в разстоянието 400-600 метра за радиалните направления и 300-800 метра за
ринговете. Тези разстояние се преодоляват в рамките на 5-12 минути ходене. Този
резултат се дължи на различни подходи – промяна в посоката, свободно пространство
с вертикален акцент, отчитане на топографията и др.

В изследването си “София – улици и площади. Планово и обемно-пространствено
проучване” от 1983 г. Арх. Христо Ганчев открива геометрични пропорционални
зависимости в представителните пространства в столицата. Въпреки че това
изследване е направено назад във времето, плановата структура на тези
пространства не се е променила.
Свободно стоящите вертикални акценти в столицата имат също характерно
отношение към дълбочината на организираните от тях пространства. Това
отношение на сградата към дълбочината до нея е обикновено 1:3, което осигурява добри
възможности за възприемане на обекта.
Това изследване доказва, че “плановата и обемно-пространствената структура на
София притежават свой оригинален образ, композиция и мащаб. Тази композиция е
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реализирана с единно пространствено виждане и мислене като оригинална стойност,
което се явява културно наследство”.4
1.3.Морфология на плановата структура на града в историческото ядро
Застрояването в историческото ядро на центъра на София е разнообразно. Жилищното
строителство е сключено и се характеризира с наличието на вътрешни дворове,
обгърнати в зеленина. Някои от тях са отворени и се използват от хората, други са
превърнати в паркинги или места за складиране. Тези “скрити” пространства в
градската структура представляват потенциал за разрастване и обогатяване на
системата от публични градски пространства. Зоната на представителния център на
столицата се характеризира по-скоро със свободностоящи сгради. Това създава
усещане за простор и предлага разнообразни гледки и перспективи.
В сравнение с другите европейски градове, София се отличава със сравнително много
зелени площи, включително и улично озеленяване. Характерно за структурата на София
е наличието на много градини, които се използват активно от жителите и гостите на
града. Начинът и интензивността на използване допринасят за облика на града и това
се явява една от специфичните му особености. Голяма част от градините в центъра на
София са част от “Зелената памет” на столицата и представляват културно
наследство.
Площадите в историческия център на София са съхранили пространствената си
структура, но значителна част от тях не се възприемат като площади. Голяма част не
отговарят на присъщите за площада характеристики, а именно – място за почивка и
общуване. По-голямата част са превърнати в натоварени кръстовища или се
използват като паркинги. Наблюдава се активно използване на парковете и градините
в София, някои от които имат характеристики на площади-градини. Това доказва
нуждата от съживяване на историческите площади на София. Положителното е, че
такива пространства са съхранени в структурата на София от хилядолетия, но се
нуждаят от обновяване, за да могат да отговорят на нарасналите нужди на гражданите
и посетителите на София.

4 “София – улици и площади. Планово и обемно-пространствено проучване” от 1983 г. Арх.
Христо Ганчев
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Схема на площадите и градините в историческия център на София.
Границата на историческото селище е по Ганчев, Христо. София – улици и площади:
Планово и обемно-пространствено проучване. София, 1983.
Схема: Десислава Ковачева
Характерна особеност на площадните пространства в София са пространствените и
визуалните връзки между тях. Наблюдават се няколко групи площади, които могат да
бъдат разглеждани като свързани пространства, поради преливането им един в друг.
Това са пл. “Света Неделя”, пл. “Независимост”, пл. “Атанас Буров”. Към тази група би
могъл да се прибави и пл. “Бански” чрез уширената пешеходна част на бул. “Княгиня Мария
Луиза”. Друга група свързани площади са пл. “Народно събрание”, пл. “Александър Невски”
и пл. “Николай Гяуров”. Тези пространствени и визуални връзки са изключително ценни и
следва да бъдат изявени чрез организацията на площадните пространства.
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1.4.Културно-историческо наследство на София
Голяма част от недвижимото материално културно наследство се намира в
историческото ядро на града, което се обосновава от това, че центърът на града е
запазил местоположението си за повече от 2000 години до днес. Тази характерна
особеност за София е от особено значение за нейната идентичност. Богатството от
следи от различни периоди и напластяването им определят историческия градски
пейзаж на София е важна част от визуалната идентичност на града. За да може да се
съхрани това свойство на София да надгражда и обогатява градската си среда, следва
да се приложи цялостен подход за нейното управление.
Към момента по смисъла на Закона за културното наследство в централните градски
части на София са декларирани няколко зони – групови недвижими културни ценности.
Това са “Зона на исторически развилия се център (А-1)”, “Зона на старите пазарища (А2)”, “Жилищна зона Докторски паметник (Ж-1)”, “Жилищна зона Център (Ж-2)”, “Жилищна
зона Дондуков-Сливница (Ж-3)”, “Зона Руски паметник - Буката (Ж-4)”, “Зона на
работническото движение (Ж-5)”, “Зона Подуене - Орлов мост (Ж-6), “Зона Лозенец (Ж7)”, “Зона Парка на свободата”. Те са декларирани с писмо 4469 от 22.08.1986 г. Степента
на съвременната градоустройствена и архитектурна намеса трябва да бъде предмет
на обстойно проучване и предложения, съобразени с ценностната характеристика на
ансамблите и индивидуалната стойност на техните елементи. За тези групови
ценности обаче няма изведени режими за опазване, което възпрепятства тяхното
съхранение.
Историческият градски пейзаж е дефиниран от ЮНЕСКО5 като “резултатът от
историческото напластяване (стратификация) на културни и природни ценности и
характеристики на средата, които се простират отвъд “историческия център” или
“ансамбъл”, за да включат по-широкия градски контекст, заедно с географските му
особености”. В този смисъл за управлението на София може да бъде приложен подходът
за историческия градски пейзаж. По същество той представлява цялостен и
интегриран подход за идентифициране, оценка, опазване и управление на исторически
градски пейзажи в рамките на цялостната рамка за устойчиво развитие. Той е
холистичен и е насочен към градския мащаб, приемайки всички градски ресурси,
материални и нематериални, за ценни. Въз основа на стойностите, които им
приписваме, се вземат решения за допустимите намеси. Основната идея е, че
наследството може да насърчи развитието и да се използва като двигател за
изграждане на устойчиви градове, като същевременно напълно признава, че промяната
е в същността на всеки жив град. Това би могло да работи само при цялостни политики,
които интегрират управлението на наследството и устойчивото развитие.
Обобщение:
Урбанистичната
идентичност
на
дадено
населено
място
обединява
пространствените, историческите, природо-географските, функционалните и

5

UNESCO, Recommendation on the Historic Urban Landscape, 2011, 36 C/23.
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социокултурните ценности в градското пространство. Може да бъде обяснена като
възприятието на ползвателя, което се определя от уникалния облик на града.
София е пример за хилядолетна приемственост и напластяване на следи от различни
исторически периоди на едно място. Това води до стратификация (наслагване) на
различни културни пластове, които определят богатството на нейния образ.
Селището не променя местоположението на историческото си ядро, а го развива и се
разраства около него. Наблюдават се множество устойчиви елементи в плановата ѝ
структура –градския център и основните антични направления.
Факторите, определили местоположението на София са: Диагоналният път – един от
най-древните маршрути между Изтока и Запада; наличието на много други пътища,
преминаващи през югоизточните Балкани; благоприятният климат на Софийската
котловина и топлият минерален извор.
Въпреки съхранените обекти и богатството на следи от различни периоди,
пространствения облик на столицата, такъв какъвто го знаем днес, се е изградил
предимно през последните 130 години, след обявяването на София за столица на
03.04.1879 г.
Втората стъпка е насочена към разбирането на историческата идентичност на
столицата, като важна част от създаването на стратегически подход към историята
на София и формирането на политики. Разказът насочен към специфики от минали
исторически периоди и в момента съществува, но той не е базиран на споделено
разбиране за формиране на кохерентна градска идентичност. От една страна, са
историческите факти, формиращи разказа, от друга страна, са очакванията и
нагласите на туристите, посещаващи София и на жители на столицата и, от трета
страна, са рекламните стратегии възникващи поединично от различни частни субекти
на база на комерсиални интереси. Важно е да се намери допирната точка на всички тези
страни към днешна дата и да се изведе позитивния разказ формиращ историческата
идентичност на София, който да е в основана на формиране на дългосрочни
стратегически цели.
2. Исторически разказ за София
Историческият разказ за София (възникване, развитие, настояще) разглежда
стратификацията на София като материална субстанция със закодирани истории и
случки, определящи облика ѝ днес и наслагването на културни пластове.
Разказът се фокусира не толкова върху конкретни исторически събития и личности, а
цели да представи основните тенденции в развитието на града, представяйки обекти
на материалното културно-историческо наследство, запазени до днес и превърнали се
в туристически атракции. Ще бъдат разгледани накратко и разкази, свързани с
конкретните обекти, които разкриват в дълбочина контроверсната история на града.
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2.1. Възникване – фактори, определили местоположението на София
Първите неолитни селища на територията на днешна София, чиито останки са
открити, са в днешния квартал Слатина и датират от 5 хилядолетие пр. Хр. Траките се
заселват на територията на днешна България през бронзовата епоха (3000/2750-1150
г. пр. Хр.). Първият град на днешната територия възниква през II в. пр. Хр., когато
тракийското племе серди се заселва в полите на Витоша, привлечено от топлите
минерални извори и благоприятната природа на плодородното Софийско поле,
заобиколено от планини и хълмове. Оттук насетне минералната вода и географското
местоположение оказват значително влияние върху развитието на града. От
племенното название възниква и първото наименование на селището – Сердика, дадено
му след завземането му от Римската империя.
През управлението на Марк Улпий Траян (98-117) Сердика процъфтява. Тя лежи на римския
път Via Militaris, който и до днес е една от най-важните комуникационни връзки между
Запада и Изтока – една от най-древните артерии по направлението с
трансконтинентално и дори световно значение. От този период датират и
крепостните стени на римския град, намиращи се под Ларгото. Император Аврелиан
(270-275) превръща града в седалище на новосъздадената римска провинция Вътрешна
Дакия.
2.2. Античност
През 327 г. сл. Хр. Константин Велики основава Източната Римска Империя и приема
християнството като официална религия на новата държава. За него Сердика е
предпочитано място за пребиваване и почти постоянна резиденция. Константин, роден
в днешен Ниш, възкликва: “Сердика, това е моят Рим!”. Градът се утвърждава като един
от центровете на новата християнска вяра – тук през 343 г. се провежда свиканият
от епископ Протоген Сердикийски църковен събор, продължение на Първия вселенски
събор в Никея.
От този период могат да се видят и днес частично запазени стените на римската
крепост и възстановените Ротонда Св. Георги (част от т.нар. „Константинов
квартал“) и църквата Св. София.
2.3. Средновековие (Сердика, Средец, Триадица) - ключови обекти, останали в
структурата на града
Макар фактически населена от славяните още през 7 в., през 809 г. Сердика е завладяна
и попада в пределите на Българската държава по времето на хан Крум. Синът на Крум –
хан Омуртаг променя името на града – от Сердика на Средец, с което градът
просъществува в пределите на България през следващите две столетия. През XI век
Сердика (Триадица – Средец) попада в западните предели на Византия и се явява една
важните стратегически крепости. Въпреки това запазва българския си етнически
облик. През 1195 г. Цар Иван Асен I присъединява Сердика – Средец в пределите на
Българското царство, в което тя е важен център до завладяването ѝ от османските
турци.6
6 Данчева-Василева, Ани. История на средновековна София IV - XIV век. София, Издателство
“Захари Стоянов”, 2017. ISBN 978-954-09-1110-6
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Към XIII век започва строежът на манастири около София, особено по южните склонове
на Стара планина. Този своеобразен религиозен комплекс от 14 манастира формира
т.нар. Софийска (Мала) Света гора, която се превръща в значим духовен център за
православието. По време на османското нашествие на Балканския полуостров много от
манастирите са разрушени и опожарени, но по-късно биват възстановени и повечето
от тях функционират и днес.
През този период е изградена и църквата „Света Петка Стара“ в София, днес вградена в
комплекса на софийската митрополия. Тя е била разрушена през 1388 г., при падането на
София под османска власт, но по-късно, все още по време на османския период, е била
възстановена.
През 1376 г. в документ от Дубровник за пръв път се използва сегашното име на града –
София. Името постепенно измества старите наименования на града като Сердика,
Триадица, Средец и се налага окончателно през XV век.
От този период днес в София могат да се видят великолепни примери, които определят
облика на столицата. Най-ценните са ротондата “Св. Георги” от IV в. (част от т.нар.
„Константинов квартал“) и базиликата “Св. София” от VI в., дала името си на днешна
София. Неделима част от средновековната история на София е и крепостта Бояна,
която е съхранила през вековете шедьовъра “Боянската църква” от средата на XIII в. с
уникалната си монументална живопис.7
2.4. Образ на София до Освобождението – Османско владичество
Нашествието на селджукските турци на Балканския полуостров променя значително
облика на градовете, вкл. на София. Много от съществуващите християнски храмове
биват плячкосани, разрушени или опожарени. Други биват превръщани в мюсюлмански
джамии. Пример за подобно „конвертиране“ е църквата Св. София, към която са
издигнати минарета и дълго време е била ползвана като джамия. Легендата гласи, че е
била изоставена от османците, когато в резултат на силно земетресение, през 1858
година минарето било разрушено и убило двамата сина на ходжата. Този нещастен
случай бил изтълкуван като лоша поличба, сградата била занемарена и се ползвала за
склад до Освобождението, когато е възстановена отново като църква. Днес Св. София е
един от ярките символи на града, не само поради наименованието й, но и заради древната
й, изпълнена с обрати, история.
С укрепването на османската власт започнал и градежа на религиозни, обществени и
административни сгради. Пример за това е общественият комплекс около “Коджа
Дервиш Мехмед-пашовата джамия” или “Имарет джамия”, известна още като „Черната
джамия“ (дн. Църква „Св. Седмочисленици“). В близост до храма се намирали медресе
(духовно училище), имарет (приют на бедни и болни хора и безистен, където се

7 Данчева-Василева, Ани. История на средновековна София IV - XIV век. София, Издателство
“Захари Стоянов”, 2017. ISBN 978-954-09-1110-6
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предлагали за продажба различни стоки за финансиране на дейността на комплекса8. В
близост до джамията имало хан – керван сарай и баня. За съжаление другите сгради от
обществено-религиозния комплекс са били разрушени, за да отстъпят място на
градежа на новата столица.
Легендата свързва строителството на храма с пророчески сън на Сюлейман І
Великолепни, който по време на престоя си в Сердика на път към Виена, сънувал
предстоящата си победа. На мястото била поставена паметна плоча, а по-късно
издигната голяма и хубава джамия, която да задоволи молитвените потребности на
мюсюлманското население в града. Сградата на джамията, също както Св. София, има
бурна и интересна история. След Освобождението на България тя е била ползвана от
новата власт като затвор, в който често били заточавани и неудобни политически
дейци. Мрачната й слава станала повод за възникването на градска песен, започваща
така:

В София в черната джамия
владее гробна тишина
и нощикът на часовия,
блести полнощната луна.
Сред обитателите на мрачната постройка е бил и видният възрожденец Петко
Каравелов, на когото всъщност е идеята, сградата да бъде преустроена на църква. Във
връзка с престоят му там е и прочутият му отговор на въпроса на чуждестранни
дипломати дали е бил малтретиран: “Господа, тук е България, в нашите затвори не
бият!” Днес неговият гроб и този на съпругата му се намират в двора на Църквата.
Друга джамия, построена през този период, чието предназначение е променено след
Освобождението, е „Коджа Махмуд паша джамиси“ (Джамията на великия Махмуд паша)
или още Буюк джамия, построена през 15 век. Покрай нея също е имало хан, медресе,
водохранилище и чешма. По време на Руско-турската война (1877-1878) джамията е
ползвана за лазарет, а по-късно последователно за библиотека, музей и печатница. От
1892 година в нея се помещава Националният археологически институт с музей.
Друг интересен паметник от този период е т.нар. Римска стена до едноименния пазар в
кв. Лозенец. Строежът й обаче няма нищо общо с римляните. Стената датира от 15-16
век, а за произхода й има различни теории. Най-вероятно тя е част от "намазгяф" мястото, където ходжата служел молитва за тези, които заминават за хаджилък. Друга
теория твърди, че става въпрос за остатък от "тюрбе" - гробница или малък мавзолей
- на богат турчин. Аргумент в подкрепа на тази теза е фактът, че при първите
запазени снимки стената се е извисявала сред изоставено турско гробище. Дали обаче
гробището е съществувало при строежа, не може да бъде отговорено със сигурност.
Загадката около съществуването на „Старата стена“ и автентичен разказ за нейния

8

http://www.svsedmochislenitsi.com/bg/about
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характер би имал по-силен маркетингов потенциал, отколкото днешният фалшив и
тривиален етикет „Римска“.
У мнозина българи битува схващането, че Османската империя е налагала тотална
забрана върху строежа и възстановяването на християнски църкви. В действителност
строежът на нови църкви не е бил официално разрешен, но е съществувала регулация,
допускаща възстановяването на православни храмове в границите, съществуващи
преди османското завоевание. Тази възможност е умело използвана от българското
население, което чрез убеждение, хитрост или дори с подкупи, успява да постигне
значително разширяване на стари храмове, а дори и изграждане на нови църкви и
манастири.
Счита се, че църквата “Св. Петка Самарджийска”, намираща се днес в подлеза на
метростанция Сердика, е издигната през XI век върху останките на древна римска
гробница (крипта, вероятно от IV в.). Най-ранните запазени стенописи в нея са от края
на XIV век. Друг стенописен слой е датиран XV-XVI век, като се смята, че той е дело на
свети Пимен Зографски, обновил и изографисал още около 300 църкви и 15 манастира.
Някои общественици вярват, че в Църквата са положени останките на Апостола на
Свободата - Васил Левски, и дори е поставена паметна плоча, но тази хипотеза не е
научно потвърдена от историците.
Църквата “Свети Крал” (дн. Св. Неделя) вероятно е била построена около 10 в. и е
просъществувала чак до средата на 19 в. През 1856 г. започва строежа на нова
трикорабна базилика, която е завършена през есента на 1863 г. Храмът е осветен през
1867 година на празника 11 май. Църквата е наречена Свети Крал в чест на мощите на
сръбския крал Стефан Урош II(1282 – 1321), които се съхраняват в храма и днес. В двора
на църквата са погребани екзарх Йосиф I и Софийският митрополит Партений.
Храмът е обект на един от най-кървавите атентати в историята на съвременна
България. Извършен е на 16 април 1925 година, Велики четвъртък, от група крайно леви
дейци на Военната организация на Българската комунистическа партия в опит да бъде
убит цар Борис I и част от военния и политическия елит на страната. Всъщност
атентатът не постига целта си, а засяга огромен брой цивилни - загиналите са над 150
души, а ранените са около 500. Според легендата независимо от сериозните
разрушения, атентатът не е засегнал мощите на светеца, чието име носи църквата.
София - развитие на образа на София като столица на Република България
(Обявена за столица на Княжество България на 3 април 1879 г. от Учредителното
народно събрание по предложение на проф. Марин Дринов)
Руско-Турската война (1877-1878 г.), освобождението на България и обявяването на
София за столица на Княжество България бележат началото на една нова епоха в
развитието на града. Интересна картина за облика на София в ранните години след
Освобождението дава унгарецът Йосиф Беке, който наред с джамиите и няколко църкви
отличава като по-забележителни сгради “конакът, пожарната кула с часовника,
казармите и някои турски къщи и гробища. Има и площади, които са пълни с развалини,
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което дава илюзия, че София е била разрушена през време на руско-турската война.” В
следвоенния период и временното руско управление постепенно се изграждат
основните институции на младата държава – княжеска власт, парламент,
правителство, армия, полиция, съдебна система и др.
Съграденият от Махзар паша турски конак (на мястото на днешната Национална
художествена галерия) бива значително преустроен в периода 1880-1882 г. под
ръководството на арх. Виктор Румпелмайер и се превръща в резиденция на новия
български княз Александър I Батенберг.
Следващият етап от строителството е по времето на княз Фердинанд I, когато под
ръководството на арх. Фридрих Грюнангер и скулптора Андреас Грайс е доизградена
северозападната част на Двореца за апартаментите на царското семейство. По-късно
по време на войните от съображения за сигурност княз Фердинанд и семейството му
използват резиденцията Врана и двореца в Царска Бистрица.
Макар турското население на града да не е било многобройно (около 12 хил. души) и
множество храмове да са били разрушени от земетресението през 1857 г., със своите
20 джамии, 13 молитвени домове, 7 медресета и 10 текета, градът продължавал да има
подчертано ориенталски облик. Различни пътешественици сравнявали София през
османския период с „каменна гора”.

София около Освобождението, гравюра на Феликс Каниц
Източник: Интернет сайт „Стара София“9
Този факт подтикнал новото управление в лицето на руския императорски комисар
Дондуков-Корсаков към радикални мерки за промяна на градския пейзаж. Разпореждане за
9

http://stara-sofia.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
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разрушаване на мюсюлманските храмове обаче би се приело остро от Голямата порта,
отношенията с която били силно обтегнати. За целта била използвана хитрост. В
разгара на силна буря княз Дондуков наредил взривяването на минаретата. От тътена
на бурята гръмовете на взривовете останали незабелязани и конфликтът с
Османската империя бил избегнат.
Други сгради, не толкова натоварени с религиозни символика, били разрушени без
особени вълнения, за да отстъпят място на модерната западно-европейска
архитектура, която упорито си проправяла път в централната част на града. През
първите години след Освобождението били построени редица емблематични сгради,
някои от които са запазени и до днес.
С икономическия подем и първоначалното натрупване на капитал в началото на 20ти век
бизнес-елитът добива самочувствие и започва да инвестира в нови, модерни сгради
изцяло в съвременни архитектурни стилове. Построени са редица банки, хотели,
фабрики и други търговски обекти.
Централата на Българската търговска банка на ул. “Граф Игнатиев” и “Денкооглу” е
построена по поръчка на влиятелния банкер и политик Атанас Буров. Проектът е на
реномираното бюро на архитектите Фингов, Ничев и Апостолов. Скулптурите в стил
сецесион по фасадата са на Рихард Харди и Рамаданов10.
Българска централна кооперативна банка на улица „Иван Вазов“ №1 (днес собственост
на Уникредит Булбанк) е построена 1910 по проект на арх. Никола Лазаров.
Сградата на Чиновническото осигурително дружество в София (срещу Руската църква)
е построена през 1926 г. Архитекти на сградата са Георги Фингов, Димо Ничев и Никола
Юруков. Днес сградата е собственост на ДЗИ.
Хотел "Юнион Палас" е дело на арх. Никола Юруков, завършен е през 1911 г. Хотел Империал
е построен през 1920 г. по проект на арх. Кирил Маричков и е първата стоманобетонна
сграда в България. Търговската палата "Мусала" в стил арт-деко е проектирана в
средата на 20-те години от арх. Коста Николов.
От този период са и редица фабрики, като Спиртната фабрика, Фабриката за платове в
Подуяне, Захарна фабрика, пивоварната на братя Прошек и др. Някои от тях макар да не
съществуват днес, са оставили отпечатък върху културното възприятие за София.
Наред със строителството на обществени сгради се изграждат и редица частни
домове на влиятелни търговци и интелектуалци.
Къщата на финансиста Димитър Яблански е построена през 1906 -1907 г. по проект на
австрийския архитект Фридрих Грюнангер, а външната украса дело на дворцовия
декоратор Андреас Грайс. Сградата носи множество стилови елементи на
архитектурния барок, а обзавеждането е било поръчано от Виена. След идването на
10
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комунистическия режим сградата е национализирана и отредена за посолство на
Китайската народна република. След 1989 г. къщата е реституирана на наследниците
на Яблански, а впоследствие сменя многократно собствеността си.
Къщата на Барон Хаджигендович, извисяващ се в близост до Народния театър в стил
необарок, е била позната на столичани като „първия небостъргач” в града. Неин автор е
прочутият архитект Никола Лазаров, завършил образованието си във Франция и
проектирал редица обществени и частни сгради в София в началото на века. Друг негов
проект е доходно здание на Сабат Фархи на ул. „Алабин“ №38 от 1913.
Къщата на известният политик и адвокат Теодор Теодоров е построена през 1910 г. по
проект на архитект Петко Момчилов, автор още и на Александровската болница (1884),
църквата “Св. Седмочисленици”, Синодалната палата (1908), Централния софийски
затвор (1911). Днес тук се помещава луксозният ресторант “Крим” (Руският клуб).
Много от къщите - архитектурни шедьоври от този период са запазени и могат да се
видят в София и днес. Такива са например домовете на Сърмаджиеви, Моллов(арх. Никола
Лазаров, 1909 г.), Чапрашикови, Дренкова, Парушеви (арх. Никола Лазаров, 1911 г.),
Смедовски, ген. Ботев, Фингов, Иван Наумов, Часовникаров, ген. Паприков и др.
В началото на миналия век се изграждат и редица обществени сгради като Софийският
университет, Народният театър, Централният военен клуб и др., както и редица
храмове.
Катедралният храм „Свети Александър Невски“ и е изграден през 1882 - 1912 година и до
днес впечатлява с мащаба и детайлите си. Внушителна петкорабна кръстокуполна
базилика е издигната на най-високото място по онова време в София – 552 m н.в.
Изградена е в неовизантийски стил с множество куполи, полукуполи и малки цилиндрични
сводове и ясно изразен централен купол. Една от най-съществените външни
характеристики на храма са позлатените му куполи, които могат да бъдат видени от
различни краища на София.
Централната софийска синагога е най-големият еврейски храм на Балканите и е
изградена по проект на архитект Фридрих Грюнангер.
Католическата катедрала "Св. Йосиф" е построена още през 1880 г., но е разрушена при
бомбардировките над София, Новата католическа църква е издигната на същото място
под същото име и е осветена през 2006 г.
През 1929-30 г. е изграден комплексът на Софийската митрополия, проектиран от арх.
Пантелей Цветков.
Разцветът на младата столица е прекъснат от започналата Втора Световна война и
най-вече от опустошителните бомбардировки в периода от 14 ноември 1943 г. до 17
април 1944 г. Вследствие на бомбардировките са загинали над 2000 души, разрушени са
над 12 500 сгради или близо 1/4 от сградния фонд на София. Напълно унищожени са
Държавната печатница, Областният (Окръжен) съд, Малката баня, Градската
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библиотека, театър "Одеон", Юнион клуб, Домът на културата и печата,
Артилерийските казарми, католическата катедрала "Свети Йосиф" и много други,
които не са възстановени. Силно засегнати са Народният театър, Народното
събрание, Българската земеделска банка, Богословският факултет, Природонаучният
музей, зала "България", къщата музей "Иван Вазов", сградата на БАН, Централна баня,
Александровска болница11.
2.5.София - развитие на София след 1944 г.
9.09.1944 е своеобразен вододел както в историята на България, така и по отношение
на развитието на София. След края на войната столицата е в развалини в резултат от
интензивните бомбардировки. Необходими са нови сгради за административни,
икономически и жилищни нужди. Наред с това комунистическият режим налага своята
идеология, съответно - отричане на стария строй, и по отношение на
архитектурните стилове и естетика. Стилистиката е силно повлияна от утвърдилия
се вече съветски архитектурен стил, т.нар. Сталински барок, представляващ
монументално строителство с бетон, гранит, мрамор.
Старата улица Търговска, частично разрушена от бомбардировките е допълнително
„разчистена“ от една страна като символ на „буржоазното“ разделение на
обществото, от друга – да отстъпи място на символите на „новото време“. На нейно
място започва изграждане на новия административен център – архитектурен
ансамбъл, състоящ се от (бившия) Партиен дом, Министерство на икономиката /
търговията (сега Министерски съвет), Президентството, Централен Универсален
Магазин (ЦУМ) и хотел Шератон.
Друга сграда в същия идеологичен план е Мавзолеят на Георги Димитров, издигната
срещу Царския дворец (днес Художествената галерия). Строежът му е легендаризиран
като символ на вярата в силите на комунистическото общество. След смъртта на
Димитров, е взето светкавично решение тялото му да бъде мумифицирано и да бъде
изложено за поклонение. Проектирането е възложено на арх. Георги Овчаров с участието
на Рачо Рибаров и Иван Данчов, които успяват да проектират сградата за 1 нощ. В самия
строеж се включват ентусиазирани симпатизанти и последователи на Вожда, като
Мавзолеят е изграден за едва 6 дни. В последствие, през 1999, разрушен многократно потрудно и за по-дълго време.
След 1989 г. и погребването на останките на Георги Димитров сградата бе изоставена,
като частично се ползваше за декор на различни събития (напр. Опера на площада).
По време на управлението на правителство на СДС разрушаването й беше превърната
в лична мисия от министъра на регионалното развитие и благоустройството – Евгени
Бакърджиев. Такова решение бе взето без обществен дебат и след поредица от
неуспешни опити, Мавзолеят най-после беше разрушен, а освободилото се място –
превърнато отчасти в паркинг, отчасти в градинка, тип дендрариум.

11
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Строежът на мащабния център за културни и конферентни прояви Национален Дворец
на Културата (НДК) започва в годините на „зрелия“ социализъм по инициатива на
министъра на културата – Людмила Живкова, дъщеря на тогавашния Първи секретар на
ЦК на БКП. Местоположение е избрано поради ориентацията към Витоша и обширните
свободни пространства. Проектирането е поверено на видни български архитекти и
конструктори, вкл. на тогавашните главен архитект на София и министъра на
архитектурата. Строежът продължава 3 години и е подпомогнат от множество
софиянци с безвъзмезден труд и парични средства. В строежа са участвали и граждани
от бивша Югославия, Кипър и Виетнам. Комплексът е построен върху 18 300 кв. м,
разгънатата му площ е 123 300 кв. м.12 Открит е тържествено през 1981 г. по случай
1300-та годишнина от създаването на Българската държава. И днес НДК доминира
пейзажа в тази централна част на София и се използва активно за провеждане на
разнообразни мероприятия.
Не толкова бляскава е съдбата на паметника, намиращ се в началото на градинката на
НДК - „1300 години България“. От 1981 г. до 2017 г. паметникът представлява
художествено изобразяване на темата „Минало“, „Настояще“ и „Бъдеще“. Фигуралната
композиция обхваща 3 групи, символизиращи книжовността, признателността и
съзиданието. Автор на композицията е проф. Валентин Старчев, а на отделните
елементи - редица други архитекти и скулптори. Естетическата стойност на
паметника е била плод на разгорещени дискусии, като дори тогавашният държавен
глава - Тодор Живков - не го е харесвал и се разграничавал от него. Реакцията срещу
монумента се засилва след 89 година, когато му е вменен силен идеологически замисъл и
е възприеман като паметник на комунистическото изкуство. Конструкцията бива
занемарена и плочките му започват да падат, създавайки опасност за преминаващите
пешеходци. Паметникът е ограден, по-скоро демонстрирайки нерешителност да се
предприемат мерки за възстановяване или разрушаване, отколкото да попречи достъпа
до него на графитъри, наркозависими или просто любопитни граждани. Цитатът от
Васил Левски „Времето е в нас и ние сме във времето“, изписан върху паметника, чиито
метални букви бяха изпопадали, се превърна в иронична равносметка за съдбата на
Паметника „1300 години България“. След години на ожесточени дискусии, белязани от
идеологически, естетически и юридически съображения, Паметникът бива разрушен, а
на негово място е издигнат/възстановен Войнишкият мемориал на Първи пехотен
Софийски полк и Шести пехотен Търновски полк, съществувал на това място, но
полуразрушен от англо-американските бомбардировки.
2.6.София - развитие на София след 1989 г.
След 10.11.1989 г. България отново поема по нов политически и икономически път.
Комунистическият режим е отречен, в обществото се натрупва заряд и очаквания,
които намират отражение и в облика на града. Премахването на софийското
жителство, както и затварянето на редица производства, особено в малките населени
места, доведоха до засилена вътрешна миграция към столицата. Реституцията на
парцели и инвеститорският интерес доведоха до (пре-)застрояване на редица квартали
12
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и до появата на нови квартали в София. Тези тенденции, съчетани с удобството и
достъпността на автомобилите (особено втора употреба) главоломно увеличи броят
им в София до степен затрудняваща нормалното движение, особено в пиковите часове.
Новите строежи промениха значително градския пейзаж на София както в позитивен,
така и в негативен план. Бяха построени редица модерни сгради, вкл. хотели, заведения,
бизнес сгради, които придадоха по-съвременен облик на столицата. Откриха се много
ресторанти и заведения за хранене, предлагащи вкусна и разнообразна кухня, появиха се
нови галерии и културни пространства, търсения на съвременни форми на изкуство. От
друга страна немалко от новопостроените сгради са със съмнителна архитектурна
стойност и често контрастират на фона на по-традиционната архитектура в
центъра. Наред с несполучливи градоустройствени решения за визуалното замърсяване
на градския пейзаж допринасят и слабата регулация на рекламната дейност,
множеството автомобили, уличните контейнери за боклук и др.
Позитивна тенденция от гледна точка на туристическото развитие е посещаването
на града от повече туристи, включително чужденци. Евтините полети, предлагани от
нискобюджетни компании, съчетани с развитието на тенденцията за “сити-брейк”
туризъм или краткосрочни градски екскурзии, направиха София желана дестинация за
хиляди чужденци.
В първите години след демократичните промени отричането на комунистическия
режим се простря и върху неговия стил и символика. Премахването на рубинената
Петолъчката от Партийния дом символизира детронирането на БКП от
господстващото й положение, утвърдено с чл. 1 от Конституцията от 1971 г.
Друго противоречиво събитие, свързано с отношението към комунистическия режим и
неговите символи, е подпалването на партийния дом. Все още се спори кой е истинският
виновник за тази вандалщина, но знаковата партийна сграда носеше белезите на
погрома дълги години след него. Днес тече реконструкция, която цели да го приспособи
за нуждите на българския парламент.
Реституцията и приватизацията преразпределиха значителна част от недвижимата
собственост, от държавна тя премина в частни ръце с всички последици,
съпътстващи този процес. Редица емблематични сгради, собственост на държавни
банки, преминаха в частни ръце по пътя на приватизация на тези дружества.
Символиката им, вдъхваща доверие и препращаща към по-добри икономически времена,
беше оценена от новите им стопани и спомогна за съхраняването на тези здания.
Други културни институции нямаха този късмет. Така пакетната приватизация на 12
софийски кина доведе до затварянето на по-голямата част от тях. И макар към днешна
дата в София да не липсват кино салони, местата, в които се прожектира
некомерсиално кино, са много малко.
Други сгради бяха върнати на наследниците на предишните им собственици. Като ярък
пример за приемственост и съхранение на добрия вид на фасадата е къщата на барон
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Хаджигендович, възстановена на неговите наследници. За жалост, преминаването в
частни ръце невинаги спомагаше за запазването на културното наследство на
столицата. Редица сгради бяха „върнати“ на множество наследници, като съдебните
спорове за собствеността не бяха рядкост. Получилата се „безтегловност“ доведе до
занемаряване или саморазрушаване на редица значими сгради като къщата на Яблански,
Къщата с ягодите, Царските конюшни и др. В действителност статутът на тези
сгради като паметници на културата се възприема от техните собственици и
потенциалните инвеститори като нежелано бреме, което значително ограничава
инвестиционните им възможности. В нередки случаи подобни сгради ставаха жертва на
„случайни“ пожари, които удобно отървават собствениците от рестрикциите за
строителство.
До 1989 г. на Витоша функционират множество лифтове и влекове. След
приватизацията от частни дружества се поддържат някои от най-експлоатираните
лифтове като Драгалевския, Симеоновския, и Лифт „Академика“. Други лифтови
съоръжения, като Княжевския лифт Романски, Спас, Боби и Конярника престанаха да
функционират. Сред софиянци като че ли липсва единодушие относно развитието на
Витоша като обособена зона за ски спортове. Съществуващите писти и скисъоръжения до голяма степен задоволяват потребностите на столичани, но не са
достатъчен фактор за привличане на туристи (особено чуждестранни) към
практикуване на зимни спортове на Витоша. Близостта на планината до София е поскоро допълнителен, но не и основен фактор за избора на столицата като място за
почивка.
Интересен пример за по-скоро успешно публично-частно партньорство са
Централните софийски хали. Те са построени през 1911 по проект на арх. Наум Торбов и
дълго време са били най-значимото закрито тържище в София. Сградата и днес
впечатлява с издържания стил и обрана елегантност. На централния вход е изобразен
герба на София, а над него се извисява часовникова кула с уникален за времето си
часовников механизъм. Издаваното по това време списание "Съвременна илюстрация"
нарича новата сграда “неоценима придобивка не само за естетиката на столицата, но и
за доброто здраве за жителите на града”13. През 1988 г. комплексът е затворен за
реставрация, но след настъпване на демократичните промени сградата остава дълго
време затворена преди да бъде ремонтирана, а дейността й възстановена.
Друга емблематична за София сграда наблизо е тази на Централната минерална баня.
Изящната постройка в стил сецесион е по идеен проект на архитектите Петко
Момчилов и Фридрих Грюнангер и е украсена с множество цветни български и
византийски орнаменти, проектирани от автора на софийския герб - Харалампи Тачев и изработени от софийската фабрика за керамика “Изида”. Комплексът е обхващал малка
и голяма баня с два плувни басейна, семейни вани, римски бани, а в северното крило е бил
открит водолечебен институт с водоналивни съоръжения. Двата медальона на входа
изобразяват Аполон Медикус - гръцкият бог на лечебните води - и Улпия Сердика,
изобразяваща древния римски град. Историята на Банята е особено интересна,
13
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доколкото тя представлява не само архитектурен шедьовър, но и символ на
минералните извори, станали и причина за заселването на софийското поле преди
повече от 7000 г.
По време на съюзническите бомбардировки над София Банята е значително разрушена.
След Втората световна война сградата е реставрирана и продължава да функционира
като баня до 1986 г., когато е затворена за реконструкция. Подобно на Халите Банята
дълго време е изоставена на произвола на времето. Възстановяването й започва през
1996 г. и с различни източници на финансиране продължава близо 20 години. През 2015 г.
част от сградата отново беше отворена за посетители, но не като баня, а като Музей
за историята на София.
Като оставим настрана днешните вълнения около статута на историческата
постройка, следва да се отбележи, че културата на обществените бани има дълбоки
корени в общественото развитие през вековете. Тази култура води началото си поне
от римско време, като и оттогава датира популярното й днес означение SPA (sanus per
aquam или здраве чрез вода). Освен здравословния ефект престоят в обществените
бани бил използван за разискване на обществени и политически теми, правене на бизнес
или обмяна на клюки. Традицията на минералните бани била пренесена и през вековете на
османското владичество, като османският пътеписец Евлия Челеби свидетелства, че
в София имало цели “5 минерални бани: женска, християнска, гръцка и еврейска, които
имат еднакви свойства, но не всички са хубави и гевгирени… Петата баня се намира в
центъра на града, има голямо кубе и може да побере хиляда души. В средата има басейн и
шадраван”. Евлия Челеби дава интересен щрих към публичния образ на баните като
споделя, че “по някой път през дългите зимни нощи, в градските аяни се събират 70–80
млади и стари приятели и през цялата нощ гуляят в банята, като горят стотини
камфорени свещи”.
Силно впечатлена от екзотичната атмосфера в минералните бани останала и лейди
Мери Вортлей Монтегю, съпруга на английския посланик в Цариград. През 1717 г. на път
към Цариград тя посещава София, който в писмо до своя приятелка нарича “един от най–
красивите градове в турската империя”. Лейди Монтегю разказва подробно за
впечатленията си от посещението на минералната баня, като споделя, че банята била
“кафе-сладкарницата на жените, където се донасят всички градски новини, където се
измислят всички скандали и други истории”. Увлекателното описание на преживяването
на лейди Мери Монтегю вдъхновил френския художник Жан Огюст Доминик Енгр да
нарисува своя шедьовър „Турска баня”, изложен днес в Лувър. Имайки предвид
предисторията на картината, вероятно по-правилно би било да бъде озаглавена
“Софийска баня”.
След Освобождението баните продължили да процъфтяват, като най-популярни са били
Централната баня, баня Банишора, баня Мадара, банята на Ситняково, Подуенската
баня, банята в Ючбунар, банята в Долни Лозенец, банята в Панчарево, баня Овча купел,
Горна баня и банята в Княжево14. Днес почти всички тези бани са или разрушени, или в
недобро състояние. Интересен културен проект, насочващ общественото внимание
14
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към съдбата на тези „институции“ от миналото е проектът на фотографа Здравко
Йончев – „Забравените бани“15.
Подобно на строителството на Ларгото през 50-те години новите строежи също
оказаха негативно влияние на културно-историческото наследство на града. При
строежа на софийското метро бяха разрушени останки от древната крепост Улпия
Сердика. Според Инициативата "Граждани за устойчиво развитие" при изграждането на
кръстовището на Лъвов мост строителите са унищожили останки от античен
стадион от времето на император Константин16, а съдбата на античните гробници,
открити под старото столично кино „Сердика“ в изкопа за новия хотел „Хаят“, остава
неясна17.
Интересен пример за експониране на историческите находки представляват
останките от амфитеатъра, открит при строежа на хотел “Арена до Сердика”.
Находката е уникална, тъй като събира театър от римската епоха и късноантичен
амфитеатър. Арената на Сердика е дълга 60,5 м и широка 43 м. и е единствената по рода
си обществена сграда на Балканите. Строителството на театъра започва при
управлението на император Диоклециан и е завършено от император Константин
Велики. Вероятно и това откритие щеше да отстъпи пред инвестиционния интерес,
но под силния обществен натиск собственикът на хотела се принуди да интегрира
развалините във фоайето на хотела. Макар подобна практика да не е сред най-удачните
варианти на излагане на културно-историческо наследство, все пак днес останките
могат да бъдат видени от туристи и посетители. В крайна сметка находката се
превърна в допълнителен “бонус” за хотела, който сам по себе си се превърна в една от
най-препоръчваните забележителности според посетителите на сайта TripAdvisor18.
Наред със строителството на частни сгради продължи строежа и на публични
постройки и инфраструктура. Сред най-значимите от гледна точка на градския облик и
значението им за туризма са новата Национална галерия “Квадрат 500”, добила
известност още и като “Българският Лувър”, Зала Арена Армеец, приела редица
музикални, културни и спортни мероприятия, и най-новия софийски парк - Парк
Възраждане.
2.7.Новите паметници на София
Статуята на София е сред първите паметници, издигнати в София след
демократичните промени. В локацията му има известна символика, тъй като на това
място през комунистическия режим се извисяваше паметникът на комунистическия
вожд Владимир Илич Ленин, премахнат в 1991 г. Автори на паметника са скулпторът

15

http://zdravkoyonchev.com/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F/
16
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/dans-stroezh-lavov-most-arheologieski-razkopki-16967704
17
https://www.ploshtadslaveikov.com/antichnite-grobnitsi-pod-noviya-hayat-s-neyasna-sadba/
18
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g294452-d3553775-ReviewsAmphitheatre_of_Serdica-Sofia_Sofia_Region.html
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Георги Чапкънов и арх.Станислав Константинов. Макар първоначалният замисъл да е
целял изобразяването на християнската светица, статуята на София съдържа повече
езически символи (триумфален лавров венец, корона, сова, монети) и препратки към
други божества. Българската православна църква възроптава срещу статуята и
настоява за нейното премахване. Все пак статуята е запазена и макар противоречива,
се възприема като символ на модерното развитие на София.
Интересна е историята на друг нов паметник - този на Цар Самуил. Автор на
скулптурата е Александър Хайтов, чийто проект печели обявения конкурс. Разгорещени
спорове предизвиква необходимостта от подобен паметник в центъра на София,
избраното място - в непосредствена близост до базиликата "Св. София", катедралата
"Св. Александър Невски" и сградата на Светия синод, а така също и самият
естетическия вид на скулптурата. Според Столична община първоначално одобреният
проект не предвиждал очите на Самуил да светят на тъмно - щрих, който впоследствие
е добавен от автора с аргумента, че светещите очи символизират очите на всичките
ослепени войни на цар Самуил: „Той ще гледа вместо тях, символиката е тази”19. Три
години след откриването на паметника очите на Самуил угаснаха поради изчерпване на
заряда на диодите.
Сред “новите” софийски паметници не липсват и такива, продиктувани главно от поактуални събития. Примери за такива паметници са бюстът на бившия американски
президент Роналд Рейгън, в Южния парк и изобразения в цял ръст паметник на Светослав
Лучников - бивш министър на правосъдието от кабинета на Филип Димитров, известен
с предложения от него реституционен закон, въвел компенсаторните записи.
“Старите” паметници от комунистическия период също не остават встрани от
обществения интерес. Сред най-спорните си остава паметникът на Съветската
армия, издигнат в централната част на София, край бул. „Цар Освободител“, в близост
до Орлов мост и Софийския университет. Паметникът е дело на авторски колектив и
представлява 37 м. пресечена пирамида, върху която се извисява 8-метрова фигурна
скулптурна композиция – съветски воин, български работник и майка с дете.
Мемориалният комплекс включва и други скулптурни композиции, свързани с
Октомврийската революция и „Отечествената война на Съветския съюз“. В последно
време паметникът се превърна в своеобразна арт-сцена за политически (предимно
антируски) послания и изяви. Той е също и емблематично пространство за среща на
млади хора от различни субкултурни групи, както и място за градски фестивали. Пред
паметника има голяма скейт рампа, която е и основна инфраструктура за много скейт
състезания. Пространството и съчетаването му с тези функции също създава
елемент на специфична идентичност за определени групи ползватели.
Сред най-забележителните проекти беше т.нар. инсталация “В крак с времето”. На 17
юни 2011 г. фигурите от композицията “Великата Отечествена война на СССР”
осъмнаха оцветени като американски комиксови и попкултурни герои. Знамето беше

19

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/pametnik-tzar-samuil-19224778
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изрисувано в цветовете на американското, а отдолу изписан слоганът „В крак с
времето“.
Обобщение:
Днешният облик на София е формиран през вековете чрез наслагване и взаимодействие
на различни културни пластове. От древността до наши дни всяка цивилизация оставя
своя отпечатък върху културното наследство на днешната столица. Понякога това
влияние се изразява в изграждане на паметници на културата, които биват запазвани и
продължават да бъдат използвани дълго време след разместването на историческите
пластове. В други случаи, особено както за съжаление изглежда все по-често се случва в
новата ни история, съвременните нужди на обществото, а понякога и идеологическите
подбуди, водят до необратимо разрушаване на ценни образци на материалното и
нематериалното наследство. Съвременните постройки рядко се вписват хармонично в
заобикалящата ги среда, а се опитват да се откроят с модернистичен стил, който
невинаги е сполучлив. В резултат от тези влияния София се превръща в уникален микс
(пачуърк) от различни епохи, стилове, гледки, звуци, вкусове и мириси, своеобразен мост
между европейската цивилизация и Ориента, между Изтока и Запада, между древността
и настоящето... В това може да се търси и чарът на града, който в своето многообразие
по един непретенциозен начин оставя всеки неин жител или посетител да открие и да
се потопи в собствена капсула на времето и пространството или просто да се остави
да тупти с пулса на града. Тези характеристики на София следва да бъдат използвани
при дефиниране на уникално стойностно предложение за туристите и брандирането на
града като туристическа дестинация, както и за превръщането им във важни за
идентичността на местните жители елементи.
3.Образ на града
3.1. София, като туристически обект
Всеки град има своя история, забележителности, специфична местна култура,
характерни обичаи, които жителите му изпълняват. Това, през което избираме да
представим града си от цялото налично многообразие от обекти и практики,
представлява лицето на града, което ние сами изграждаме пред външните посетители.
За да анализираме избираните образи за представяне на София, направихме обзор на
съществуващите и най-посещавани туристически турове в София. За целта
прегледахме едно от най-използваните от туристи от цял свят приложение Tripadvisor. В приложението могат да бъдат открити най-посещаваните и високо
оценявани турове. На територията на София такива са туровете, например,
предлагани от “Сдружение 365”, “София Ивент Център” и “Фондация Фактор”.
По време на настоящото изследване проведохме интервю с представител на
“Сдружение 365” - най-високо оцененото и заемащо първо място в приложението
Ttipadvisor за турове на територията на София. В разговора нашият събеседник сподели
общи наблюдения за туровете, осъществявани в града, особености при тези, водени от
“Сдружение 365” и някои впечатления на туристите в София.
Най-популярен и посещаван е безплатният им тур - Free Sofia Tour. Той обхваща
следните обекти: Съдебната палата, храма “Света Неделя”, герба на София, Статуята
на София, църквата “Св. Петка”, античния комплекс “Сердика”, джамията “Баня Баши”,
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Софийската синагога, “Банята” / Музей на София и минералните води, Министерски
съвет, бившия “Партиен дом”, Президентството, ротондата “Св. Георги”, Градската
градина, Народния театър “Иван Вазов”, Националната галерия (“Двореца”), Руската
църквата и Военния клуб, храма "Света София", храм-паметника “Св. Александър Невски”.
Първоначално турът е бил планиран да продължава с Паметника на Съветската армия,
преминаване през “Попа” до НДК и след това връщане по Витошка обратно до Съдебна
палата, но организаторите му са установили, че времетраенето не бива да надвишава
2 часа и 30 минути, затова днес той приключва при храм-паметника “Св. Александър
Невски”.
Относно начина на представяне, от “Сдружение 365” споделят, че представянето на
обектите се прави в тяхната историческа контекстуалност - така преминавайки по
маршрута през забележителностите, те служат, за да бъдат разказани в контекста на
отделните исторически периоди:

“Това е общо взето като over view. T.e. няма някаква тема, която да върви през
целия тур, по-скоро, чрез различните сгради, се обясняват различни страни от
историята и културата на града и на държавата. Примерно за „Св. Неделя“ – там се
говори за самата църква и за атентата през 20в., защото е най-известен. Като се
минава през разкопките, се говори за римско време, на Синагогата се говори за
Холокоста и по-скоро за неговото отсъствие в България. На Джамията естествено се
говори за Османския период, - че сме били част от империята. Банята по-скоро е като
куриоз – в смисъл, че там се обяснява: „Ето вижте – ние имаме над 40 извора с гореща
минерална вода, която така сама, от само себе си, блика от земята и това е една от
причините градът да съществува на това място.”
Тъкмо едно от нещата, които впечатляват силно туристите, според обратната
връзка, която сдружението е получавало след края на някои от туровете си, е
“богатството на история и култура” на града. Данни от изследването на екип “Хора”
сред туристи, проведено в рамките на стъпка 3 от “Визия за София”, показват, че наймного от респондентите - 59.3%, са посочили, че са посетили София, защото намират
за интересни историята, културата и традициите й. 61,2 % от анкетираните са
осъществили или планирали да осъществят разглеждане на свободните исторически
забележителности в Центъра (ротондата "Св.Георги", останките от крепостта
“Сердика”, храм-паметника “Св. Ал. Невски” и др.), а 37,6% са посетили или пък ще
посетят в рамките на престоя си, забележителности, музеи и галерии с входна такса.
Наличието на “туристически атракции” е определено от общо 49,6% от анкетираните
като “по-скоро удовлетворително” или “напълно удовлетворително”. Удовлетворени
от наличната информация са 49,2%, от качеството на услугата - общо 44,2%, а от
разнообразието на “туристически атракции” - 50% от туристите.
Друг плюс на Центъра на града според гидовете - от гледна точка на туризма, е, че той
е “компактен – т.е. всичко можеш да обиколиш пеша”. Данните от проведеното
изследване от екип “Хора” също подкрепят това мнение - 67,8% от туристите
избират да се придвижват именно пеша по време на престоя си в столицата.
Твърдението, с което започнахме настоящия анализ, а именно, че ние сами избираме как
и през какво да градим образа на града си пред външните посетители, кореспондира с
особеността, която съществува и при воденето на туровете от Free Sofia tour, които
ни споделиха: “...като цяло всеки гид си има стил и си избира някакви неща, които да
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покаже, и други, които да не покаже. Някои хора например не минават през Народния
театър, защото искат да говорят за Двореца. Други, пък минават през Народния
театър и не им остава време да говорят за Двореца, т.е. има такива неща, които по
принцип се водят част от обиколката, но зависи при кого попаднеш, защото човекът е
принуден да направи избор – няма време да ти покаже и двете.” При наличното изобилие
от забележителности и истории, които могат да бъдат разказани на гостите на града,
работата на развиващите дейност в туристическия бранш е да идентифицират,
систематизират и предложат като продукт онези линии и “лица” на града, които биха
били автентични и привличащи интереса на чуждестранните посетители.
Отявлен интерес сред чужденците, посетили безплатния тур, “Сдружение 365” е
отчело към темата за комунизма. Нашият събеседник в интервюто сподели, че
предлаганият днес от Сдружението “Communist Tour”, съвсем естествено е възникнал,
след като често е имало множество въпроси след тура, свързани тъкмо с този
исторически период: “Естествено, хората знаят, че това е бивша комунистическа

страна, интересно им е, защото те не са били в такива условия и съответно
получавахме много въпроси на тази тема и си казахме: “ок, ще направим цяла обиколка,
която ще е само за това”. Така че това беше очевидно, че трябва да го направим и си го
искаха.” Този тур включва паметници и сгради, които са били важни символи на
социалистическата власт (Паметника на съветската армия, НДК, сградата на бившия
Партиен дом20 и др.)
Друг тур, предлаган от Сдружение 365, е “Culture tour”, който запознава посетителите
с дрехите, танците, музиката, храната и напитките, значимите личности, празниците
и обичаите, религията, езика и азбуката, живота в днешни дни на града и “нашия символ
- розата”. Турът обещава на своите посетители, че ще ги накара да “ почувстват
България с всичките си сетива - да я помиришат, вкусят, докоснат, чуят”. По повод на
този тур от Сдружението споделят, че за разлика от комунистическия, този има нужда
да бъде конкретно предлаган на хората:

“Ами разликата между комунистическия и културния е, че комунистическият тур
заглавието му е супер self-explainable, в смисъл като го чуеш това и вече знаеш за какво
е. Докато за културния тур вече трябва малко повече да се обясни на хората какво
представлява и какво ще получат. Ии какви хора… трудно ми е да ти кажа някаква точна
демография, защото имаме както възрастни, така и млади – в смисъл най-различни хора,
по-скоро трябва по някакъв начин да им се грабне интереса и тези, на които им се грабне
интереса, те идват.”
Организаторите на Free Sofia Tour предлагат на гостите на града и “Alternative
Tour”, в който чрез игрови елемент - загадки и задачи, туристът сам открива обектите
от своята обиколка. Причината за поява на алтернативен тур е, че по този начин се
популяризират и по-малко известни части на града.

„Основните ни турове са в официалната част на София, в смисъл на „готината
част на Центъра“, а имаш и още една част, която си е на Север от Дондуков, там МарияЛуиза и тези улички около Дондуков и Сливница, където е и Женският пазар и всичко
останало…Там…които не са толкова популярни, където трудно биха попаднали, освен,
20 Седалище на ЦК на БКП през периода на Народна република България.
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ако не им е там RBNB-то или хостелът. И решихме да ги пуснем те да преживеят това
място, все едно са сами и след това да им разкажем къде са били.”
От разговора ни става ясно, че извеждането на туристи извън периметъра на
Центъра и потенциално показване на забележителности в Периферията, при
идентифициране на заслужаващи вниманието такива, е логистично неподходящо.
Нашият респондент сподели, че това би станало трудно, защото по този начин би се
затруднил достъпът им до забележителностите, които следва да са така подбрани, че
да са на “пешеходно разстояние”. Според него “трябва да е лесно на хората да стигат до
мястото и след това да си тръгват”. Така например за обекта днес познат като
“Камбаните”, който се намира в близост до жилищния квартал “Младост”, той обясни:

“то [мястото] там е самó – ти, за да покажеш Камбаните, трябва специално да отидеш
до там, да покажеш Камбаните и да се връщаш обратно.”
За съществуващите турове в София, нашият събеседник коментира, че по
негови наблюдения “доста от нещата са вече обхванати”. Според него: “От тук

нататък, за да измислиш нещо ново, което го няма вече – трябва да започнеш да си
изсмукваш от пръстите. Другото вече е да правиш някакви нишови турове – примерно
религиозен тур”.
Всъщност туровете, които откроихме като най-известни и ползващи се с найголям интерес от туристите, преповтарят темите, които идентифицирахме като
основно заложени в препоръките и предложенията към туристи какво биха могли да
правят по време на престоя си в българската столица. Разпознати като предимства и
силни страни на града, през които е релевантно да се представя той на
чуждестранните посетители, са зеленината на града - природата, парковете,
градините и близостта му до Витоша; множеството малки уютни модерни заведения някои от тях и успешно съчетаващи традиционно и модерно; възможностите за “нощен
живот” - барове и нощни заведения; както и наличието на множество “street art” творби
из софийските улици.
Зеленината на града впечатлява силно мнозина туристи. Нашият събеседник от
“Сдружение 365” ни разказа: “Има изключително много паркове и градинки и има дървета

по улиците и всъщност за мен - аз това го приемах за напълно естествено, докато
туристите не започнаха да ми казват: „абе Вашият град тук има супер много дървета,
много яко, не съм бил другаде, където в центъра да има толкова много градинки и
паркове” – което е така – на повечето места, където има стари градове запазени из
Европа, както е във Виена или в Брюксел, или в Копенхаген – там старите градове,
просто сградите са една до друга, улиците са изключително тесни, не че няма паркове
– то няма и дървета, и всъщност е много впечатляващо да имаш столица, в която в
центъра да има толкова много дървета”.
Тъкмо върху природата и зеленината на града стъпва добавената стойност и на
повечето от туровете на “Фондация Фактор”, в рамките на проекта “Sofia Green Tour”.
Техните безплатни турове се осъществяват, като през основните забележителности
се преминава на велосипед. Турът обръща внимание и преминава през някои от похарактерните за града паркове и градини. “Sofia Green Tour” осъществява и няколко
обиколки на Витоша - пешеходни и с велосипеди.
Според данните от проучването на екип “Хора”, 37,6% от анкетираните
туристи са посетили или планират да посетят паркове и градини в града, като този
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отговор се нарежда веднага след посещението на забележителности - със и без входни
такси. От достатъчната наличност на паркове и зелени площи са “по-скоро
удовлетворени” или “напълно удовлетворени” 58,1% от анкетираните туристи.
Наличната информация за тези обекти “по-скоро удовлетворява” или “напълно
удовлетворява” едва 37,2% от тях, което показва, че би следвало да се обърне повече
внимание на популяризирането на подобни обекти като възможност за отдих сред
посетителите на града.
Витоша също е обект, който е недостатъчно популяризиран сред туристите.
При зададен въпрос от екип “Хора”: “Кои са трите Ви най-приятни впечатления от
града?”, сред отговорите на анкетираните се нарежда и “Витоша”, но с едва 3,5% от
посочваните забележителности. Недостатъчната популярност на планината, въпреки
нейната близост, се вижда и от това, че едва 7,8% от туристите посочват като
водещ мотив за своето посещение възможността “да съчетаят градски
забележителности, планина и море в България за няколко дни”. Все пак 19,8% от
анкетираните туристи са посетили или планират да посетят по време на престоя си
Витоша.
Други възможни линии за представяне на града са кулинарното изкуство и
възможностите за “нощен живот”. Турове, стъпващи на тези позитиви, са
предлаганите от “София Ивент Център”: “Balkan Bites – Sofia's Free Food Tour” и “The New
Sofia Pub Crawl”. В рамките на “Balkan Bites” туристите опитват различни типични
български ястия, приготвени в местни, подбрани, семейни ресторанти, като биват
запознати и с някои български обичаи. Гидовете на “Pub Crawl”-а пък, обещават на
посетителите да им покажат някои от малките и скрити, но наистина атрактивни
барове и заведения от “нощна София”.
От анкетираните туристи в изследването, проведено от екип “Хора”, 25,2%
посочват, че разнообразните възможности за забавления са ги накарали да посетят
София. 34,5% са посетили или планират да посетят по време на престоя си нощни
заведения. От достатъчната наличност на “забавления и нощен живот” са “по-скоро
удовлетворени” или “напълно удовлетворени” 48,8% от анкетираните. Наличната
информация за подобни места обаче “по-скоро удовлетворява” или “напълно
удовлетворява” 37,2% от запитаните, което ни дава индикации, че в тази сфера също
има нужда от повече предоставяна информация на гостите на града. 38% от
анкетираните остават “по-скоро удовлетворени” или “напълно удовлетворени” от
качеството на услугата, а 42,6% - от разнообразието от предлагани възможности.
Като коментар на наблюдението ни, че често са препоръчвани в блоговете и
онлайн наръчниците за туристи посещения на “малките алтернативни заведения”,
които напоследък има в изобилие в центъра на града, нашият събеседник от “Сдружение
365” обясни, че според него тези заведения са посочвани тъкмо, защото са атрактивни
и на над локално равнище. Те не са типично български, но са част от живота на града и са
интересни сами по себе си с атмосферата, която предлагат.
Друга атрактивна част от града са “street art” творбите, които оживяват върху
някои от софийските сгради. Според наблюденията на организаторите на “Free Sofia
Tour”: “street art-ът го забелязват много хора” - “...това е нещо, което впечатлява

хората. Но е 50 на 50 – т.е. някои хора са идвали да кажат „Тука имате готини графити!“,
други са: „Абе защо е толкова надраскан целият Център?“ . Тъкмо тази атракция е в
основата и на друг популярен тур в града - “Sofia Graffiti tour”, който предлага на
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посетителите си разходка сред някои от най-атрактивните творби на “street art”
артистите в столицата.
Показателно, че периодът на социализма в България е тема, която е интересна за
чуждестранните посетители е и наличието и на друг тур сред най-посещаваните в
столицата на същата тематика, а именно “Sofia’s Communist Trabant Tour”, който
включва и знаковата класическа кола от тези години - “Трабант”. Целта на тура е “да
върне във времето” туристите и да ги накара да “почувстват живота такъв, какъвто
е бил за хората от този период в България”, “да покаже какви предизвикателства са
стояли пред хората по време на и непосредствено след социализма”.
Позитивите, с които градът разполага и има потенциал да привлече и задържи
поток от туристи са не малко, а осъзнаването им и правилното експониране фундаментално за провеждането на успешни политики в сферата на туризма. Друго
средство, чрез което може да бъде граден и се изгражда и към момента
репрезентативен образ на града, са видеоклиповете. Така, например, инициативата
“#SoSofia - #SoEurope” цели да промотира чрез кратки видео истории седем от найемблематичните символи на София - “Лъвовете на София”, минералните води,
софийската баница, Ларгото и образуващия се в района квадрат от няколко религиозни
храма на различни религии, “Женският пазар”, “жълтите павета” и “клекшоповете”.
Същите елементи се появиха като характерни и потенциално подходящи за
атрактивното и автентично представяне на града пред чужденците и в проведените
от нас интервюта с хора, работещи в полето на културата и изкуството.
Едно от най-големите богатства, с които разполага градът, е минералната
вода, която извира на територията му. С това твърдение са съгласни и много от
респондентите ни. От общо 9 типа позната минерална вода, в София могат да бъдат
открити 8 от тях. Атрактивни са и самите сгради на софийските бани, които през
изминалия век жителите на града са посещавали. Днес те обаче са ниша за туризъм,
която остава неразработена и съответно непопулярна сред туристите.
“Женският пазар”, “битакът” и други софийски пазари също биват предлагани и
от някои блогове и онлайн наръчници за алтернатива за прекарване на време в града и
автентичното потапяне в културата му. Пазарите носят духа на ориенталския примес
на града, който винаги се е намирал на пътя между Запада и Изтока.
Възможностите за туризъм в София, в основата на който са сградите с
религиозно значение, са показателни и от това, че когато погледнем предлаганите за
посещение туристически обекти, делът на религиозните храмове на територията на
града заема първо място. Около София се намира и “пръстен от манастири”, наречен
“Софийската (Mала) Света гора”. Въпреки, че днес религиозността не е една от
отличителните черти на живеещите в града, многообразието от храмове дава
възможност да се развие успешно тур около религиозните храмове в София.
Впечатляващо е не само количеството на запазените и до днес старинни храмове, но и
многообразието от храмове на различни религии, издигнати и действащи в
непосредствена близост един от друг21. В София и крайградските територии могат да

21 В центъра на днешна София в непосредствена близост са разположени храмове на различни
общности. Два от тях са християнски – православната катедрала „Света Неделя” и
католическата „Свети Йосиф”, а недалече от тях са Баня Баши джамия и Софийската синагога.
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бъдат посетени храмове, както от Античността и Средновековието, така и от
“царския период” и съвремието.
Софийската баница и типично българските ястия, както и изчезващите вече
клекшопове от изминалия век, за които статия пише дори New York Times, са елементи,
които запознават външния посетител по атрактивен начин с културата и
особеностите на средата в миналото и днес. А жълтите павета и лъвовете за мнозина
остават емблематични за София.
3.2. Звуците на градската среда и разкази за София в музикален формат
Освен споделянето на визуални образи на София има и примери за използване на звуците
на градската среда за създаване на нови музикални продукти, както и на песни
посветени на столицата.
Саундтракът на София е проект, реализиран от частна компания, насочен към
преоткриване на звуците на градската среда. Албумът CitiScape "Саундтракът на
София"22 предлага звуци на Лъвов мост, Борисовата градина, „Халите“, „Народния
театър“, „Ал. Невски“, „бул. Витоша, „НДК“, „Попа“ и „Паметника на Съветската армия“
като вдъхновение на четирима изпълнителя за написване на песни. За една от песните
„София, мой малък Лондон“ е използван лицензиран семпъл от "Песен за любимия град" с
изпълнител, автор на текста и музиката - Тодор Колев.
Една от класическите песни посветени на София е „София, моя любов“, в изпълнение на
Богдана Карадочева, в която е изказано едно от често присъстващите в разказите и
споделените мнения от участници в проучването противоречие – „И тъмна, и прашна,
и мръсна, и страшна, тогава защо ли без тебе не мога - ти София моя, любов и тревога“
Песента „SOFIA DE JANEIRO“ е насочена към темата за изкуственото създаване и
усилване на образа на крайния квартал - “гето”. В клипът към песента се появяват както
образа на статуята на Света София, така и противопоставяне на снимки на молове,
спрямо снимки на просяци и крайно бедни райони на столицата.
Различни събития свързани със столицата също предизвикват създаването на разкази
в музикален формат ("Метрото ми е до колене", ремонтите на ул. Граф Игнатиев). Има
разказ за София и чрез включването на столицата с кавър на песента на Фарел Уилямс
„Happy”. Избраните образи за този разказ са на млади танцуващи хора на фона на
бул.Витоша и НДК.
Университетска телевизия “Алма матер” в своята поредица “Ателие”23 също създава
видео материал с наименование „Песен за София“. Във видео разказа присъстват
различни емблематични места за София, забележителности, сгради. Акцент е поразличната гледна точна – покривите на София, нощна София – като звук от пускащи
се лампи. Визуалните образи във видеото са от НДК, Обеля, Театър „Сълза и Смях“,
детска площадка, а звуците за фон са от градската среда и от уличния трафик.
Друг тип разкази за София, които изграждат и налагат с определено ниво на
популярност, образ на столицата и на нейните жителите може да бъдат анализирани и
22 http://undertheline.net/soundtrack/
23
https://www.youtube.com/watch?v=01uKicwPHmI
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в сюжетите на популярни телевизионни сериали като „Столичани в повече“, „София ден
и нощ“, „Откраднат живот“. Този анализ също е част от това как се повлиява образа на
София, вследствие на комерсиални решения в различни тематични полета, не само от
страна на туристическия бранш, но и от страна на представители на различни
изкуства.
3.3. Разказът за София през погледа на художествената литература
Сюжетите и разказваните истории от София в съвременната художествена
литература са основно обърнати към миналото. София се явява като поле за разказ на
отминали събития, като се наблюдава и устойчив интерес към разкриване на
“потайностите на София”, “забравените истории” и “скритите места” на града. Търси
се едно разкриване на отминал образ на града.
Интереса на мнозина автори привлича историята и социалната реалност от
изминалия век и периода на социализма в България. Не рядко героите на романите се
изправят срещу режима като основен антагонист. В други авторите правят опит да
очертаят основните аспекти и специфики от живота на софиянци между 1944 и 1989г.
Анотацията към книгата на Албена Шкодрова - “Соц гурме”, обяснява тази склонност
към обръщане към миналото като: “опит да се върнем към миналото още веднъж, чрез
един лек, но не лекомислен ключ и да направим още един опит за несъстоялата се
дефинитивна равносметка на периода “НРБ””.
Често се появяват и сборници с историите на улици, сгради и техните
обитатели, в които през личните истории, се формира общ разказ за града.
Малко са романите, в които действието се развива в съвременна София, а в тях
често е преплетен и фантастичният елемент, като пространствата в разказите
остават същите, но реалността се подменя. Пример за подобни литературни творби
са “Софийски магьосници” и някои от разказите на Александър Шпатов, поместени в
сборника му с градски разкази “#НаЖивоОтСофия”, като “Нов дом до Драконов мост”,
“Ендекария”, “Момиче от Микстейп” и др.
Изключително любопитен, що се отнася до темата за градска идентичност, е
тъкмо разказът на Александър Шпатов - “Тест”, поместен в същия сборник. В него
авторът рисува имагинерна реалност, в която в София наскоро е въведен тест,
определящ дали даден жител на града ще получи “гражданство” и ще може да запази дома
и работата си в столицата или ще трябва принудително да се премести “отвъд
Околовръстното”. Разказът идентифицира като основни символи на града планината
Витоша и минералните води, извиращи на територията му, същите които и преди
повече от век Харалампи Тачев избира да постави в долната част на герба на София. За
да докаже своята софийско-градска принадлежност, всеки жител трябва да може да
начертае по спомен силуета на планината, а във втората задача бива подложен на тест,
в който да разпознае водата, която “може да се опита в центъра на София”.
3.4. Разкази „за“ и „от“ София
Освен типологични примери от художествената литература, други „разкази“ за София,
които са включени като част от изследването са пътеписите. Класическият пътепис
е литературно произведение, което дава описание на пътуване до определено
географско място (град) и е разказ от името на пътуващия човек, описващ видяното и

59

ИДЕНТИЧНОСТ НА СОФИЯ:
РАЗКАЗ, БРАНД, ВИЗИЯ
даващ своите субективни оценки и коментари. В ерата на интернет и социалните
мрежи, непосредствените впечатления (споделени в блогове, профили в социални мрежи
и др.) много често са търсен източник на информация за запознаване и опознаване на
места и градове. Отчитайки тази тенденция се спряхме върху „прочит“ на типологични
разкази за София публикувани в сайтове за пътеписи или лични блогове.
Off-the-beaten path spots24
Един от пътеписите ни насочи към темата за нестандартните забележителности на
София извън фокуса на класическите туристически обиколки. В този „разказ“
столицата ни е описана като „a post-soviet Eastern-European town, with a special Balkan
twist“. Това е очакването, с което идва в София авторката (от Италия) и което повлиява
както нейните описания, така и нейните очаквания.
В пътеписа са описани 5 места, които са извън стандартните за посещение места.
Нейният избор попада върху:
- Централните софийски гробища;
- Женския пазар;
- Подуяне, като първото село присъединено към София;
- Хаджи Димитър, като квартала на street art;
- Борисовата градина
И като едно шесто място се явява „the hipster SREDETS neighborhood…“. Това е районът
около т.нар. „малки пет кюшета“, в който има различни места за хранене и забавления.
Цялостният разказ за София е позитивен, с акцент върху уличното изкуство,
специфики по отделни райони на столицата.
Излизането извън традиционните туристически маршрути не е направило разказа помалко лишен от историчност. Напротив – във всяко едно от местата има препратка
към различни факти от неговата история. Акценти, които са откроими в този разказ
са – уличното изкуство и най-вече графитите, архитектурните специфики на
столицата, цветовете в центъра и младите хора.
Традиционните празници също могат да намерят своето място в градската
идентичност и то по нестандартен начин. Един от пътеписите (С французойка по
Тодоровден25) се разказва за посещение в с. Мрамор по време на празненствата
отбелязващи този ден.

„Магията започна да се случва. На площада вече имаше хора. Най-големите ентусиасти
въртяха хоро. Домакините от читалището ни почерпиха кафе, показаха и разказаха
всичко за дейността на културното средище… Невероятни хора, страхотен плам.“
Опосредстването на това преживяване през столичанин формира и в самия разказваш
усещане за принадлежност и идентичност към „нещо мило и познато“.

„Изпитах някакво особено чувство на благодарност за случилото се. Хваната на хорото
сред непознати, усмихнати хора, усетих, че всичко е наред, че не съм сама в този живот.
… Може би това е силата на ГОЛЯМОТО родово чувство и усещането за принадлежност
към нещо мило и познато, към нещо сигурно и подкрепящо.“

24
25

https://www.blocal-travel.com/balkans/bulgaria/sofia/top-5-off-the-beaten-path-spots-in-sofia/
http://patepis.com/?p=217
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София – толкова близо и толкова далеч26
Разказите на нашите съседи македонци за София са пряко свързани с паралела, който те
правят със социално-икономическата ситуация в Македония и съответно Скопие. За
тях София е и близка („проблемите са едни и същи“) и различна – „голяма, преголяма“ с
бърз и динамичен живот – „София днес е, може да се каже, истинска метрополия, особено
развивайки се след падането на комунизма.“ В тези разкази единственият исторически
пласт е този свързан с „комунизма“. Всичко останало е подчинено на настоящето.
Най-забелязваните характеристики на града са активното строителство „гъстото

софийско движение“ и в тази връзка трамваите и автомобилите (модерни и нови).
Гледната точка към жителите на столицата е формирана от чутото определение, че
там живеят шопите, които са „упорити, много консервативни, но и големи патриоти…

И ако можеш да видиш съвременния шоп в България като практичен реалист, облечен по
последна мода, пише в блог, сърфира из интернет, все пак той дълбоко в душата си не
приема безрезервно тези неща. Той вечно ще се съмнява в прогреса и в глобализацията.“
Тъмна, руска и застинала, населена с хора с нагло (агресивно) поведение е част от
негативния разказ за София, който се появява като част от впечатленията на
чужденците. Най-често негативни емоции поражда обаче „тежкия софийски трафик“ и
състоянието на улиците.

„… неудържимата българска природа постоянно се опитваше да ги стъпче, прескочи,
избута, изобщо да ги накара да изчезнат от пътя… Предреждане, клаксони, зли погледи,
жестикулации, пълен хаос, шум, прах, смрад. На няколко пъти бяха останали с
впечатление, че или нас ще ни ударят, или тях.“
Често изтъкваната близост на София с руското влияние (в исторически контекст и
архитектурен план) е повод да видим и „репортажа“27 на руски блогър Иля Варламов от
негово пътуване до София.
„София е достатъчно интересен град. Но за един ден престой. Да се види всичко, което

си струва, е лесно, тъй като забележителностите са концентрирани в центъра на
българската столица. Правите една обиколка и край - няма вече къде да ходите и какво
да гледате. Градът е беден и неугледен. Краските се допълват от панелните комплекси
в покрайнините, които са толкова добре познати на съветските хора.“
Разказът избира за акценти теми свързани с това привлекателна ли е за туристите
София, исторически разказ за периода на социализма и разказ за … циганите – „Разходих
се до покрайнините, видях как живеят циганите. Трябваше ми някаква екзотика“.
Разказът „отвътре“
Една част от разказите, които са обект на анализ са написани от жители на София и са
свързани със специфики на определена квартална идентичност – „Студентски град –

26
27

http://patepis.com/?p=17369
https://www.lentata.com/page_12465.html
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едно кратко завръщане28“, , „Хрониките на Шопландия29“ „Овча купел 2“30, „До
Драгалевци…31“.
Всеки един от тях изгражда и представя образи, които са типични за конкретното
място. За Студентски град това са блоковете, храната (Манджа стрийт), студентите,
промените и липсата на промени в Студентски град - „Мястото е същото, героите са

други“.
„ … квартала на богатите… в нематериално отношение. Кварталът – песен: заведение
до заведение, мила моя майнольо. НА 5 мин. път се намират аптека, денонощен магазин …
обиколи квартала си, за да го обикнеш.“
Женският пазар и неговите маркетингови стратегии, пътуването из града и
спецификите на градския транспорт, възможностите за реализация на трудовия пазар
са във фокуса на разказа за София. Всеки един елемент с подреден с чувство за хумор и
същевременно описвайки „ежедневните“ реалности в тях.
Разказът за Овча купел, засяга една важна тема свързана с последиците от
пространствената отдалеченост на кварталите от т.нар. център на София. Като
тази отдалеченост е обусловена не само от проблеми с транспортната
инфраструктура, но и с липсата на културно предлагане.

„Младежите от квартала не познаваха приятните нощни заведения, намиращи се в
центъра на София. Откъде пари за такси, за да се приберат след 23 часа? И пеша е
невъзможно. Затова живееха само тук – в радиус от 20 метра. Животът им протичаше
между панелния блок и денонощното кафене. Купоните им бяха кървави и дивашки. ... Тук,
в този квартал няма нито една книжарница, да не говорим за кино, изложбена зала…“
Драгалевци и пътят до тази част на София е разказ за „излизане извън града“ и се
фокусира от не само върху особеностите на столичния градски транспорт, но и върху
по-широката тема как правим отделни части на града и забележителностите в тях подостъпни за туристите.

„София има зверската привилегия да разполага с планина, с природен парк в краката си.
Но в 21 век, в столица от Европейския съюз, те са достъпни само ако имаш кола или
нечовешки нерви и много време. Но дори и ако ги имаш, може да не те огрее, щото
половината от наличните автобуси-гробници не пътуват през работните дни.“
Някак между другото стои на заден план и констатацията, че този квартал се намира
извън столицата и ти трябва „приключенски дух“, за да се решиш да го посетиш.
„Аз: Ама какво нищо бе, съвсем в града сме си, Хладилника….Акулата: Какъв град!?! Градът

някога свършваше тук. Имаше само някакви безумни заводи…Аз: Емиии….)
Друга част от разказите са посветени на София като преоткриване:
- на исторически разкази;
- на промени след завръщане на емигранти;
- на забележителности през разходка с трамвай;

http://patepis.com/?p=36408
http://patepis.com/?p=44102
30
http://patepis.com/?p=20591
31
http://patepis.com/?p=16517
28

29
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- на чистотата и зеленината в София;
- на емоционалната връзка с града;
- на разликите с други европейски столици.
Емоционалния фон на пътеписите е в крайностите положително – отрицателно или е
свързан с носталгия. Емблематични места, забележителности, сгради и хората на
София са във фокуса на разказите за града. Звуковият фон на който се разказва е
съставен от много шум, клаксони и радио предавания. Най-често във фокуса на
разказите са градския транспорт и инфраструктура, както и специфики на
архитектурата и градските пространства.
Обобщение:
Пътеписи посветени на София в основната си част са инспирирани от лични
преживявания, а не като ефект от целенасочени туристически стратегии. В тях се
преплитат както емблематични за столицата места, така и места, които са
периферни от гледна точка не само на туристите, но и много често от гледна точка на
столичани. Тези разкази обаче ни дават една по-различна перспектива към това върху
какви опорни елементи на градската среда и идентичност може да се конструира една
не само туристическа, но и брандинг стратегия.
На втори план трябва да се отчете формираното усещане на жители на столицата, че
част от кварталите са „извън града“ или че достъпа до „центъра“ на града е вече въпрос
на лукс, а не на ежедневие. Причините свързани с тези нагласи са множество и не са
обект на настоящия анализ, но е важно да се обърне внимание върху засилващия се
елемент на формиране на „централна градска идентичност“ и „идентичност на
периферията“. Ако не се положат целенасочени усилия в преодоляване на тази
тенденция тя ще има негативно влияние не само върху жителите на съответните
райони, но и върху образа и развитието на столицата като цяло.
3.5. Разказът за София през погледа на българската академична общност32
Въпросите, свързани с изграждането на София, с формирането на нейния облик
през годините и с промените, които настъпват в нея, са застъпени широк кръг от
публикации в българската академична общност. Макар отделните научни разработки да
засягат различни проблемни полета, общия извод, който можем да направим на базата
на всички тях, е наличието на много силна хетерогенност при конструирането на
образа на града. София се разказва през противоположности, през на пръв поглед
Библиография:
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несъвместими социални реалности и през различни типологични случаи, които много
често нямат общо помежду си.
Основният подход, по който се прави опит за конструиране на разказ, е чрез
акцентиране върху физически обекти и пространства. Посочването на много и различни
по вид и съдържание пространства говори за голямата нееднородност на града и за
съвместяването на много и различни визуални обекти. В една плоскост се поставят
обекти и пространства като, от една страна, Народния театър, Националната
художествена галерия, Българската народна банка, църквата „Св. Неделя”, а от друга,
битаци и клек-шопове.
Съществена тема в разглежданите научни публикации представлява опитът за
европеизация на града и изграждане на европейска идентичност. Голяма част от
дейностите, които се извършват с оглед на промяна на съществуващата реалност,
имат за цел да направят от София модерен европейски град от ХХ век. Този подход е
разкритикуван, тъй като няма хомогенност по отношение на дефиницията за модерен
европейски град – европейските градове са много различни помежду си.
Особено големи усилия в посока европеизиране на града се наблюдават и в
годините след 2014 г., когато става ясно, че столицата ще кандидатства по
инициативата „Европейска столица на културата – 2019 г.”. С оглед на начина, по който
Европейската комисия представя конкурса, така и според самото представяне на
самата кандидатура на София, можем да кажем, че усилията по европеизиране на града
са свързани с изграждането на нов облик на града и скъсване с тоталитарното минало.
Изграждането на европейска идентичност на града обаче минава през признаване на
общото минало с балканските народи и с поставяне в основата на общите изходни
предпоставки. В този смисъл, усилията по създаване на европейски облик на София
включват в себе си елементи на балканска идентичност, споделени с останалите
балкански градове.
Опитите да се идентифицира столицата и да се намерят източниците за
конструиране на нейната идентичност вълнуват в голяма степен представителите
на академичната общност. Сред открояващите се идеи за теоритизация и осмисляне на
София е чрез дефинирането на понятията „десен” и „ляв” град. „Левият” е иманентен, с
непрестанни ситуации, които се случват в ежедневието, а „десният” – вечен и
неизменен по облик. Пространството между тях се заема от още един тип –
постмодерният град. Позиционирането на София точно в това пространство се случва
като следствие от трудното й идентифициране с един от двата спектъра и
залитанията й и вляво, и вдясно.
Друг опит за класифицирането на София се прави чрез разделяне на градовете на
такива с ясно изразено лице, образ и идентичност и такива, които са безлични. София е
определена точно като такъв град – безличен, без собствен образ и идентичност,
който няма туристически забележителности. Тази форма на класификация се подлага на
допълнително обяснение, като се търсят причините за категоризирането на града по
този начин. То е свързано с термините „недонаправен” град и „недонаправен гражданин”
и връзката между тях, която предполага, че градът не е произведен по начина, по който
се очаква, като същото важи и за неговия гражданин. Определянето на София като
безличен град се свързва с едно „ритуално очистване”, което е характерно за нейните
жители. Предварителните очаквания на хора от други градове в страната, които са
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решили да мигрират в посока към столицата, се сблъскват с реалността и остават
разочаровани, което води до намразването на града и описване по подобен начин.
Друга тема, която присъства в работата на изследователите в тази област, е
свързана с промяната на града и на градската идентичност в условията на неолиберална
икономика, чиято логика се разгръща в България в последните две десетилетия. Основен
аспект от тази тема се явява ролята на регулациите върху използването на градските
пространства. Водещата роля на пазара и агресивната рекламна кампания на
икономическите агенти – в комбинация със слабите регулации, води до мащабна
експанзия на рекламни материали във всички части на града.
Силно изследователският интерес бива привлечен от визуалните образи в града.
Външната реклама и рекламните тела и обекти са един от елементите, които често
биват разглеждани. Друга тема, която многократно е била обект на различни
изследвания е тази за уличното изкуство - тагове, графити и идеологически послания
подлежат на анализ от редица изследователи. От една страна се изследват софийските
улици и стени, използвани като поле за изразяване, от друга - се въвежда идеята за
новите функции на графити изкуството в естетизирането на градското
пространство.
Самите градски пространства също са често изследвани в академичната
литература. Изследователски интерес представлява, както трансформацията на
местата на града, така и усвояването и употребата им - специфичните практики на
жителите и взаимодействията, които са обвързани с тях.
Анализът не рядко преминава през личното преживяване на града. Така например
академичното електронно списание за изкуства и култура - "Пирон", има брой, посветен
на разкази за “личните градове”. Редакторите на броя обясняват за идеята си: "...част

от специфичното съществуване в този град е способността да живееш неговата
непълноценност по пълноценен и свой начин. Затова помолихме хора с талант за
живеене, умни софиянци от разни възрасти, класи, полове и занятия, да разкажат как го
правят: как обитават по своему този несъвършен град. Надявахме се, че това ще
изплете нова карта–паяжина от индивидуални маршрути, убежища, персонални локации
(все едно дали в реалността, спомена или фантазията) и по този начин ще направи
видими уникалните талантливи Софии, които тайно съществуват в гънките на този
град, иначе така не-перфектен.33"
Място в изследванията намира и разказът за различни групи и субкултури в града
и градското живеене.
3.6. Образът на София през погледа на чужденците
Постоянно пребиваващи чужденци
С оглед на информацията от проведените интервюта и групови дискусии с постоянно
пребиваващи чужденци, ясно се откроява фактът, че образът на София е неделим от
цялостния образ на България и цялостното й възприемане като страна. В този смисъл
представата, която се оформя за чужденците по отношение на София, има голямо
отражение и върху начина, по който те си представят България като цяло. Този начин
на мислене на България през София идва до голяма степен като преобръщане на
33 ПИРОН, бр.3 2013г.
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първоначалната информираност и нагласи на чужденците, защото преди да посетят
София и да останат да пребивават постоянно на нейна територия, чуждестранните
граждани са били информирани по-общо за България, а са имали по-ограничена
информация за самата столица.
Като основни причини за идването в София постоянно пребиваващите чужденци
са по-достъпното образование в престижни специалности, достъпната цена на живот,
както и фактът, че пребиваването им на територията на София е свързано с предишни
идвания на техни роднини и добрите отзиви, които са получили от тях.
По отношение на образа на града, който се е създал у чуждестранните граждани,
можем да кажем няколко неща. На първо място, публичният транспорт се откроява като
несъмнено положителна характеристика на града особено в контекста на
разширяването на метрото. Тук се откроява и познатото ни разделение между
централна градска част и периферни квартали, тъй като сред експатите се е
формирало усещането, че транспортът в центъра е на много по-добро ниво от този,
който оперира в по-отдалечените квартали на София. На второ място, хубавата храна
и хубавите места за хранене са неизменна част от характеристиките на българската
столица. Витошка и катедралният храм „Св. Александър Невски“ са архитектурните
обекти, които се открояват при описанието на София от постоянно пребиваващите
чужди граждани. В случая с Витошка обаче има известно разделение – някои посочват,
че им харесва, докато други смятат, че начинът, по който улицата е направена, е
обезличава и я превръща в място, много подобно на много други места по света.
Условията за колоездене също са тема, която присъства в създадения образ на София у
експатите. Този въпрос се повдига както в позитивен, така и в негативен план. Една
част от респондентите посочват, че условията за използване на велосипеден
транспорт са много лоши, докато други – най-често тези, които живеят в София от
по-дълго време, забелязват тенденция към подобряване – разширяване на
съществуващата и изграждане на нова велосипедна инфраструктура.
Като подчертано негативна черта на София постоянно пребиваващите
чуждестранни граждани посочват взаимодействието с институциите. Според тях
това отнема твърде много време, графиците и приемните часове в някои институции
не се спазват, както и това, че в голяма част от случаите са били препращани от една
институция на друга.
Друга относително негативна черта, която чуждестранните граждани на
територията на София посочват, е много лошото качество на архитектурата и
поддръжката на голяма част от сградите. Един от респондентите споделя, че в
столицата има много хубави, европейски сгради, които обаче биват оставени да се
саморазрушат. Друг проблем, който се посочва в този контекст, е лошото съчетание
на по-старите сгради в центъра с новите модерни постройки.
Може би най-пословичната негативна черта на града са тротоарите.
Постоянно пребиваващите чужденци са единодушни, че качеството им е много лошо,
като дори и местните туристически гидове предупреждават за повишено внимание
при използването на тротоарите.
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Чуждестранни туристи
По отношение на чуждестранните туристи отново се наблюдават няколко
основни аспекта, по които те описват града и по които можем да направим изводи за
начина, по който София се представя пред тях. Една от най-често срещани
характеристики на столицата е лесната достъпност. Това се отнася както до
ниските цени на самолетните билети, така и до транспорта, настаняването и
възможностите за достъп до много разнообразни дейности. Сред най-често
срещаните положителни черти на града са хубавата архитектура, богатата история,
приятните и дружелюбни хора, вкусната храна. Сред негативните черти на столицата
се открояват многото ремонтни дейности и лошото качество на пътищата.
Ако трябва да си представят София като жив човек, в съзнанието на чуждестранните
туристи градът масово бива описван като жена. В повечето случаи тя е млада, красива,
приятелски настроена, открита, но и откриваща и търсеща себе си.
В сравнение с други градове от Европа и света туристите описват София като
по-спокойно място, по-евтино и по-достъпно, с много богата история. Повечето от
тях намират сходство между София и някои от останалите градове от Източна Европа,
сред които Будапеща и Букурещ. По-малко са тези, които намират допирни точки между
българската столица и градове като Виена и Барселона.
3.7. Градската идентичност между европейската, кварталната и родното място
Образът на София, видян през погледа на нейните граждани, представлява една
разнообразна смесица от множество различни виждания. Според едни София е град на
безвремието и пръскащите плочки, а според други тя е модерен и иновативен град,
който се развива в правилната посока. Тези крайно противоположни мнения говорят за
липсата на някаква по-обща споделена представа за характера и особеностите на
столицата. От тук можем да заключим, че няма и такава представа за идентичност,
която да е обща за повечето граждани на София.
Чувството за идентичност с града се поставя в позиция на взаимодействие с други
съществуващи идентичности като европейската, идентичността, свързана с
обитаваното понастоящем място, както и с идентичността, свързана с родното
място. В районите на столицата, които са част от проучването проведено от екип
“Идентичност и Култура” тези три различни и взаимодействащи си помежду си
идентичности се проявяват по различен начин и с различна сила.
Идентифицирането с мястото, в което са родени е силно изявено и в трите изследвани
зони. Данните от проучването показват, че „родното място“ е емоционален фактор,
който хората отчитат независимо от промяната на местоживеенето (за повече
информация – анкетно проучване в част II). Актуалното място на пребиваване също е
един от показателите, с които анкетираните се отъждествяват. Тази квартална
принадлежност е много силна в районите с традиционно „по-уседнало“ население,
докато за зоната, която включва в себе си и респонденти от Студентски град този
индикатор за идентичност е с по-ниски стойности.
Интересно е да се проследи, какъв образ изграждат на своя квартал участниците в
проучването при отворен въпрос. Силно позитивен образ получават кварталите в зона
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334 – тихи, спокойни, с добро местоположение, приветливи и уредени. Отражение на
живущите в Студентски град се вижда при дадените определения за кварталите в зона
935, където „забавен и разнообразен“ е част от градската идентичност, наред с шумен
и мръсен.
Усещането за живеене в общност, както и самото географско разположение са дали
своето отражение и в образа на населените места от зона 1136. Хората, с които живееш
са важен фактор, поставен на трето място от анкетираните. Тих, спокоен, зелен,
приветлив и подреден също са част от неговия образ.
Тези имплицитно присъстващи характеристики на кварталите, в които живеят
столичани имат своето отражение при формиране на градската идентичност и
усещането за принадлежност към част от
По време на фокус групите участниците бяха насочени към ролева ситуация, в която да
представят себе си с цел да се анализира при какви обстоятелства се заявява или се
експлицира от тяхна страна принадлежност към квартала или към София като град.
Основните ситуации са свързани с това да заявиш институционално къде живееш
(„Регистрационния номер“) или ситуации, в които се избира София, като поразпознаваемо населено място у нас от чужденците („Аз казвам, че съм от София,

защото в чужбина не знаят къде е Курило“).
За част от участниците градската идентичност е обвързана с културната – „Ами

когато ходиш по такива събития които са тип театър ти си сред обществото едва ли
не в театъра се чувстваш като част от обществото.“
Във втората част от темата свързана с идентичността участниците бяха помолени
да се включат в асоциативен тест, в който да довършат изречението „Аз съм …“. В
основната си част бяха посочени личностни характеристики. Наред с тях участниците
се идентифицираха и с:

Аз бих казала, че вече се чувствам част от София.
Аз съм шоп.
Аз съм българче. Много се радвам за това, че съм си българче.
Аз съм гражданин на света.
Аз съм софиянка и живея с удоволствие в София
Ами аз се гордея, че живея в София.
Аз съм човек, който живее в София и ужасно харесвам този град. Напук на многото
проблеми, които има.
Аз съм позитивно мислещ. И екологично, също така. И трето – аз заявявам само, че
живея тук. Защото съм тук по принуда, заради работата. Децентрализиране на
нещата. Не се асоциирам толкова със София.
Аз съм родолюбец.
В тези „идентичности“ има и национална и градска и разграничаване със софийската
идентичност и вторично припознаване на нова градска идентичност (чрез „вече се
чувствам част“).

34 Включва кварталите Яворов, Гео Милев, Христо Смирненски и Подуяне)
35 Включва кварталите Младост, Студентски град, Дървеница, Мусагеница
36 Включва населени места от т.нар. северна дъга на София
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При проведеното количествено анкетно проучване в същите зони направиха и своето
самоопределяне по отношение на припознаване на софийската и европейската
идентичност.
За представителите на зона 3 (Яворов, Гео Милев, Христо Смирненски и Подуяне) и зона
9 (Младост, Студентски град, Дървеница, Мусагеница) самоопределянето на
гражданите като столичани се наблюдава в много по-голяма степен спрямо тези от
зона 11 (населени места от т.нар. северна дъга на София). Географската отдалеченост
на жителите от столицата и доминиращия селски тип на градската архитектура от
тази зона оказват влияние за подчертано по-ниските нива на идентификация със
столицата.
Европейската идентичност е най-слабо застъпената и в трите разглеждани
зони. Най-силно чувство за идентификация с Европа се наблюдава в зона 3, в която се
включват кварталите, най-близки до центъра, следвана от зона 9 – което също е
сравнително очаквано поради факта, че в обсега на зоната попадат квартали като
Студентски град и Дървеница, в които има много млади хора. Най-малко „европейци“ се
чувстват в зона 11, което се чувстват по-свързани с мястото, на което са родени.
3.8. Визуален разказ за града
За представяне на визуалния разказ за София е използвана база данни, събрана за целите
на настоящия анализ, която се състои от няколко типа източници - пощенски
картички, рекламно-информационни брошури за София като туристическа дестинация
и информация от сайтове и блогове, както български, така и чуждестранни, предлагащи
съвети и препоръки за туризъм в столицата.
Анализът разглежда пощенски картички от различни времеви периоди: картички от
периода 19 - 20в., пощенски картички от периода 1944 - 1989г. и такива от съвремието.
Чрез тях са представени типичните сюжети за всеки от периодите, като анализът ги
обвързва със съответните контекст и социална реалност, в които биват произведени
и налагани дадените образи. По този начин са откроени най-често изобразяваните
забележителности, с цел представяне на града.
В допълнение на това е направен преглед на туристическите обекти, които биват
представяни като “заслужаващи си внимание”, както и на типовете туризъм, които
биват предлагани на гостите на столицата. Част от изследваните рекламноинформационни брошури за София като туристическа дестинация са събрани и описани
от екипа-изпълнител на стъпка 2 от “Визия за София”, а друга част нашият екип
допълни към вече наличната база данни. Препоръките, които са достъпни онлайн за
посетителите на града, за това какво да видят и какво биха могли да правят през
времето, прекарано тук, бяха анализирани чрез подробен преглед и опис отново чрез
количествени методи.
Масивът от пощенски картички, използван за анализа, беше събран от няколко
източника: сайта на “Стара София”, наличните артикули по темата в сайтовете за
продажби "balkan auction" и "knizhen-pazar", както и поместените пощенски картички от
София в изданието на албума "Пощенски картички от периода 1878-1944г." из фонда на
Националния исторически музей. Анализираните пощенски картички общо наброяват
180 броя. Трите периода са представени от приблизително близки по брой картички - 66
пощенски картички от периода от края на 19в. до началото на 20в., 50 броя представят
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периода 1944- 1989г., а 64 са съвременни картички, продавани към 2018г. в сувенирни
магазини в Центъра на града. Това ни дава възможност да проследим и да направим
заключения за тенденциите в употребата на дадени образи през отделните периоди.
Визуален разказ за града в пощенските картички от периода 19 - 20 в.
В края на 19 и началото на 20 век, София - новоизбраната столица към този
момент, се намира в едно преходно и двойствено все още положение, обединявайки в себе
си образа и спецификите на традиционното българско градче и новия модерен,
европейски облик. Новата столица към този момент трябва да се заяви като
модернизиран и съвременен град. Именно поради тази причина и в множество от
пощенските картички от периода се откриват елементи на градското живеене, чиято
задача е да подкрепят и онагледят наличието на подобна трансформация. Така често
срещани са образите на практики и елементи от градската среда, присъщи на един
европейски град. На картичките могат да бъдат видяни трамваи, отбелязващи
състоялото се електрифициране и модернизиране на града, множество изгледи към
модерни, светски улици и публични пространства, изобразени държавни институции,
образи на разхождащи се столичани, облечени в съвременни градски тоалети.
В същото време не рядко се среща и фолклорен мотив в картичките от края на 19
век и началото на 20 век. Характерното доскоро облекло - шопската носия, далеч поразпространения по това време маниер на обличане, в сравнение с наскоро навлязлата
градска мода, също присъства в пощенските картички. Често могат да бъдат видяни
образи на жени, облечени в типичната за региона носия, както и виещи се традиционни
хора.
Друг характерен сюжет в пощенските картички от този период е свързан със
символите на царската власт. Така и сред най-изобразяваните забележителности от
периода са именно Княжеският дворец, както и гробницата на княз Александър I
Батенберг. Сред образите се среща и този на самия цар Фердинанд.
Военната тематика съвсем естествено присъства в картичките от периода на
двете световни войни. Самото изобразяване на институции, свързани с военната мощ
на страната, както и на военни, облечени в националните униформи, затвърждават
образа на наскоро възвърналата свободата си държава, помагайки й да се заяви като
независима и силна.
Друг от типичните образи е този на планината Витоша, в чието подножие е
разположен градът. В по-ранните пощенски картички от края на 19 и началото на 20 век,
Витоша по-скоро се среща като фон в характерните за периода изгледи и панорами на
града, докато около 30-те години на 20 век, с развиването на планинския туризъм, се
появява по-трайно и в качеството си на туристически обект.
Картичките не са лишени и от елементите на светския живот - хора и сцени от
живота в града се срещат като мотиви - изображения от този период се откриват на
селска сватба, хоро, на “живот в кръчмата”, а също и на светско събитие - бал. Самата
поява, както на образите на типичната “селска сватба” и на хорото, а в същото време
и на събитие с открояващо се светски и градски характер, каквото е приемът-бал,
отново свидетелства за хибридността на състоянието, в което се намира към онзи
момент новата столица, на прага на европейската градска идентичност, но все още
носеща и същността на традиционното българско село.
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Сред елементите от живота в столицата, изобразявани в картичките от края
на 19 и началото на 20 век, характеризиращи и онагледяващи наличното градско живеене,
се открояват честите изобразявания на градски публични пространства, като
градини, мостове и площади. Така например в този период често се появява образът на
Градската градина, като не рядко тя бива самостоятелно изобразявана, въпреки, че
Народният театър към този момент вече е построен и действащ. Също така
изображения на Борисовата градина, например, липсват в картичките от периода.
Тоест към този момент не се търси образът на градините сами по себе си при
представяне на града, а по скоро изобразяването на практиката на “разхождане” на
софиянци, типична единствено като явление за градския начин на живот. Хотелите,
гарата и трамваите, изобразявани в картичките, свидетелстват за готовността и
възможността на новата европейска столица да посреща и обслужва нуждите на
своите гости и на жителите на града.
Както при всички периоди и в този най-разпространено е представянето на
образа на града, чрез изобразяване на емблематични забележителности. Оценен като
достоен да онагледи същността на София в периода от края на 19 и началото на 20 век
и най-често изобразяван е катедралният храм “Св. Неделя” - изграден на място с
континюитет, което от векове наред е било свещено пространство, често използван
от царската власт и за отслужване на възпоменания на знакови за периода личности,
приютяващ гробовете на българския екзарх Йосиф I и на софийския митрополит
Партений и обновяван, и богато допълван архитектурно в периода. Княжеският дворец
и гробницата на княз Александър I Батенберг, символи на царската власт, са често
предпочитани символи на столицата. Джамията “Баня-Баши”, паметникът на Васил
Левски, Народното събрание. Лъвов и Орлов мост също често се появяват в картичките
от края на 19 и началото на 20 век.
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Визуален разказ за града в пощенските картички в периода 1944-1989
Вторият период, в обхвата на анализа включва набор от пощенски картички,
разпространявани в периода на социалистическо управление на България.
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Както и всеки друг период, така и този на социализма има своите характерни
културни забележителности и паметници, носещи идеологията на съответната
управляваща власт, както и естетическите идеали на дадения период. Така сред найчесто срещаните изображения в пощенските картички от периода 1944-1989 година,
са тези на паметниците-символи на социализма. Ясно се открояват образите на
Мавзолея на Георги Димитров и на Партийния дом, като това са и най-изобразяваните
забележителности. Често се срещат също и изобразявания на Паметника на
Съветската армия, както и на изградените в периода: парк-комплекс “Международен
парк на децата от света” (известен днес още като “Камбаните”), изграден по идея на
Людмила Живкова във връзка с домакинството на България на Международната детска
асамблея “Знаме на мира”, както и на паметника “1300 години България” - архитектурномонументален комплекс, изграден в чест на 1300 години от основаването на
българската държава.
В периода на социализма, във връзка с протичащите процеси на модернизация на
страната, нарастващите нужди на държавната администрация и обичайните
процесите на миграция към столиците, както и поради политиките на централизация,
броят на жителите на София започва да расте с високи темпове, което поражда и
нуждата от разширяване на самия град. Така втората половина на 20 век към София са
присъединени много от съседните села, които дотогава са били самостоятелни. Тази
тенденция на разширяване е отразена и в пощенските картички от периода, като все
по-често се появяват изображения с изгледи от Княжево, Панчарево, Горна баня и др.
Изобразяване на елементи от градската среда в пощенските картички се среща
и в този период, но вече не със същата интензивност и символна тежест, както през
предходния. Трамваите в столицата остават характерен образ за града. Самите
изобразявани градски пространства отново са свързани с властващата идеология така например най-често е изобразявано пространството между Българската Народна
банка (БНБ), Партийния дом и Мавзолея на Георги Димитров - пространство, знаково за
социализма, където се провеждат манифестациите по повод на по-големите чествани
от властта празници.
Социалният елемент в образите в картичките от периода също е характерен.
Появяват се изобразявания на работници и чиновници, както и картички със социална
тематика, като тази на “просяк в софийските предградия”. Картички, свързани с
темата за планинския туризъм, осъществяван на Витоша, съществуват и през
периода 1944-1989г., като на изображенията можем да видим големи групи туристи на
Черни връх, както и снимки от хижа “Алеко”.
При анализа на пощенските картички от периода ясно се откроява
зависимостта на най-често изобразяваните забележителности от идеологията на
управляващата власт. Най-често избирани, като онагледяващи този период от живота
на София, са тъкмо Партийният дом и Мавзолеят на Георги Димитров. Следват
архитектурните паметници, пазещи паметта за руското участие в Освобождението
на България, и изразяващи благодарността на българския към руския народ - такива са:
храм-паметникът “Св.Александър Невски”, като Александър Невски е патрон на руския
император Александър II, а названието на храма е израз на благодарността на българите
към Русия в лицето на Царя-Освободител. Самият паметник, издигнат в центъра на
София в чест на “Царя-Освободител” и възвръщането на българската свобода, също е
сред най-изобразяваните забележителности от периода. По честота на употреба
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следват институции, пряко свързани с народа като център на идеологията - Народният
театър и Българската народната банка (БНБ).
Сред образите от този период отсъстват не малък брой архитектурни
паметници, които днес са разпознавани и пазени като значими за историята и живота
на града. Такива са, например, бившият царски дворец, Военният клуб, БАН и други сгради
край Централни хали, Женския пазар, Лъвов мост, по ул. „Пиротска“ и ул. „Екзарх Йосиф“,
които именно през 70-те години на 20 в. архитектите успяват да запазят, въпреки
плановете дотогава да се разчисти градският център за социалистическо
строителство, като бъдат разрушени старите сгради.
Отсъстват в картичките от периода и множеството религиозни храмове,
намиращи се на територията на София, което бихме могли да отдадем на наложеното
отричане на религията и религиозните практики от социализма.
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Визуален разказ за София днес през пощенски картички, сувенири, рекламноинформационни брошури и препоръки в сайтове и блогове за туризъм
За да анализираме визуалния разказ за София днес в по-голяма пълнота,
разширихме анализа, като прегледахме и рекламно-информационни брошури за София
като туристическа дестинация, предлагани към 2017 и 2018 година на гостите на града,
информация, поместена в сайтове и блогове (както български, така и чуждестранни),
предлагащи съвети и препоръки за туризъм в столицата, както и наличните сувенири с
изображения от София, които могат да бъдат открити днес в сувенирните магазини в
Центъра на града.
Специфично за пощенските картички в съвремието е тяхната изчистеност от
всякакви елементи, които предполагат протичането на някакъв живот в града - от
изображенията се премахват: коли, преминаващи хора, обозначения и реклами, така че да
се постигне една стерилност и усещане за “музейно експониране”. “Съвременните
картички поставят акцента именно върху местата, а не върху обитаването на града”
твърди Мила Минева в текста си “Опит върху репрезентациите на градското
пространство или София на пощенска картичка.”
Най-емблематичен образ за града днес е храм-паметникът “Св. Александър
Невски”. Той е най-изобразяван, както в пощенските картички, така и в рекламноинформационни, туристически брошури и сайтове, а също е и най-предпочитан образ
при брандирането на сувенири от града. Тъкмо храм-паметникът е и обектът, който се
избира като най-представителен за София, когато се предлагат на туристите
картички с компилация от снимки, репрезентиращи България чрез подбрани изображения
на забележителности от различни български градове.
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Представени са и множество религиозни храмове, които надграждат визуалния
разказ за града. Сред най-често изобразяваните в картичките от София от
съвремието забележителности с религиозен характер, наред с храм-паметника “Св.
Александър Невски”, са и храмът “Св.София”, ротондата “Св. Георги”, руската църква “Св.
Николай Чудотворец” и катедралният храм “Св. Неделя”. Тъкмо религиозни храмове в найголяма степен са препоръчвани и като туристически обекти, които гостите на града
непременно трябва да посетят при посещението си в София. Тук, към вече изброените
обекти, се присъединява и Боянската църква, част и български принос към световното
наследство под егидата на ЮНЕСКО.
При анализа на използваните изображения в пощенските картички от
съвремието, прави впечатление, че днес гербът на София е много по-успешно наложен
като символ на града, отколкото в миналото. Въпреки, че той е изработен още през 1900
година, не го открихме в картичките, които анализирахме от предходните два периода.
В пощенските картичките от края на 19 и началото на 20 век, ако изобщо се поставя
някакъв герб, то той обичайно е националният, а не този на града.
Друг, успешно наложен символ на града днес, е статуята на “Св. София”, която
присъства, както в редица картички като образ, така и в предложенията на сайтове и
блогове за туризъм като обект на територията на столицата, който заслужава да бъде
посетен. Тъкмо тя е и другата забележителност и елемент от града, който също има
достатъчно голяма символна тежест, подобно на храм-паметника “Св. Александър
Невски”, да бъде самостоятелно изобразяван в сувенирите, които се предлагат на
посетителите на града днес. Според мнението на продавач от един от сувенирните
магазини, в които направихме справка за предлаганите артикули, има значително
търсене на статуята като символен образ на София.
Народният театър е друга често изобразявана забележителност, чрез която се
популяризира града пред чуждестранните посетители. Той е сред образите, които се
появяват в комбинация с други обекти, за да постигнат търсения ефект на
представяне на града чрез картички или при брандиране на сувенири. Народният театър
е сред трите най-изобразявани забележителности върху картички днес, както и сред
трите най-често предлагани обекта, които да бъдат посетени от туристите,
избрали за своя дестинация София.
Видимо - и от пощенските картички, и от предложенията за посещение на
туристически обекти, достъпни онлайн, е осмислянето на Античността и античното
наследство на града днес като културно-историческа ценност. Много често се
изобразяват на пощенски картички различни елементи от разкрития античен комплекс
“Сердика”, а сайтове и блогове препоръчват на посетителите на града да отделят
време за посещението му при разходката си сред софийските забележителности.
Националният дворец на културата е друг не рядко използван образ днес в
картичките от София. Обекти, които са често препоръчвани за посещение на
туристите в столицата ни са също и: Националният исторически музей, Народното
събрание, както и Борисовата градина.
Всъщност, тъкмо зеленината на града мнозина респонденти, с които разговаряхме по
темата за София, посочваха като нещо, което впечатлява чужденците в столицата и
което би могло да бъде използвано като преимущество на града при привличането на
повече туристи. Сайтовете и блоговете за туризъм също многократно препоръчват
посещението на паркове и градини с цел релаксация, сред дейностите, които могат да
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извършват посетителите на града. Наличният избор сред редица модерни и
алтернативни заведения в София е друга високо оценена и предлагана възможност на
гостите. Нощният живот и “escape” стаите са забавленията, които са добре развити
в града, според препоръките онлайн. Друг нетрадиционен елемент, който заслужава
внимание според тях е многообразието от “street art”, което може да бъде открито при
обиколка на софийските улици.
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София в снимки
Пример за визуално представяне на София е и Фейсбук страницата „Етюдите на София“,
които освен обичайните визуални представяния на града, съдържа и снимки от
неговата контекстуална събитийност, свързана основно с темпоралното развитие на
живота в града. Представените снимки редуват празници, сезони, както и понестандартни гледки от живота на града в различни ситуации. Част от
представянето на Етюдите на София включва и визуални елементи от
стрийтарт, различни гледки от града, специфични места, теми и ситуации.
За разлика от Етюдите на София, в които фотографиите се подбират и публикуват от
авторите на страница, споделените в Инстаграм снимки отразяват в много по-голяма
степен индивидуалните преживявания и посетени места от отделни хора. В този
смисъл обхванатите градски елементи са представени на по-микро ниво, отразявайки
конкретни обекти (магазини, кафенета и др.), малки улички и площади, които са били
важни и значими за своите посетители в момента на споделяне. Елементът на
споделянето им и обозначаването им с #SoSofia ги определя като припознати за
типични места, образи и практики, характерни за София.
Обобщение: препоръки и съвети по изграждането на по-хомогенна визуална градска
идентичност
С оглед на резултатите от проучванията, които бяха направени, беше
установено, че не може да се говори за единна, хомогенна и равномерно разпределена
представа за градска идентичност в София. По-широкото застъпване на общностни
дейности могат да доведат до повишаване нивата на идентификация с града, минавайки
през общността. В този смисъл, всякакви дейности и пространства, които целят да
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ангажират колкото се може повече хора, следва да се мислят като силно
препоръчителни.
В отношенията си с други големи градове в страната също има възможности за
изграждане на специфична идентичност на столицата. В културно отношение София се
оформя като лидер както в предлагането, така и в търсенето и посещението на
културни събития и развиване на подобен начин на живот. Развитие на културната
среда в София може да доведе както до развитие, така и до засилване на процесите на
припознаване на софийската идентичност от нейните граждани.
3.9.София, като символно единство - гербове, емблеми, девизи
Гербът на София е създаден по повод на Всемирното изложение в Париж през 1900г., по
повод на което пристига искане да бъде изпратен един образец от герба на София, за да
бъде окачен в тържествената зала на Всемирното изложение. Към този момент
младата столица не притежава подобен. Кметът на града - Христо Попов, свиква
спешна среща, на която присъстват директорите на рисувателното училище и на
Народния музей - Иван Мърквичка и Вацлав Добруски, както и младият и талантлив
Харалампи Тачев. Именно младият студент е натоварен със задачата да подготви и
предложи проект за новия герб. Нататък историята е запазена така, както самият
Харалампи Тачев я разказва: “Установих формата на щита, разделих го на четири полета

('ecartel 'е – geviert), като запазих горните две (шефското място) за тези сюжети, които
биха изказали името на града, а долните две – за другите сюжети, характерни за града.
В горното дясно поле (в гербовете страните са лява и дясна като у човека) поставих
образа ULPIA SERDICA – зает от една антична монета, за да подскаже старото име на
София – Сердика; в горното ляво поле поставих църквата „Света София ", от която
столицата е добила сегашното си име; в долното дясно поле – Витоша, вековният
свидетел на исторически събития; в долното ляво – златен балдахин, под който е
изобразена статуята на Apollo Medicus – като персонификация на минералните извори
във и около София. И този сюжет е от една антична монета. По това време, когато
работех герба, г. Добруски ми показа едно медальонче, намерено при разкопките на
Трапезица, В. Търново. На него бе изобразен един лъв в скачащо положение и едно малко
лъвче под него – върху червен емайл. Взех големия лъв и го поставих върху отделно
щитче, което сложих в средата на общия щит – в сърцевината (dans I'abime), както се
изразяват хералдиците. Този мотив служи и да подчертае, че София е приемница на
старата столица В. Търново. Над щита поставих зидова корона – couronne murale –
Wandkrone, каквато имат право да носят само градските гербове. Княз Фердинанд –
голям познавач на хералдическото изкуство, го много хареса и утвърди. От него се
направи копие и се изпрати в Париж;...".
Единадесет години по-късно - през 1911г., е добавен по предложение на
тогавашния помощник-кмет - Ради Радев, новият девиз на столицата “Расте, но не
старее”, а през 1928г. от двете страни на щита са изобразени и лаврови клонки.
Век по-късно гербът и девизът на София са все още същите. От създаването си
през 1900г. герба на столицата остава непроменен. Малки корекции претърпява
единствено във времето на социализма - елементите са допълнително стилизирани,
цветовете са променени, а най-отгоре, върху крепостната стена, се появява и
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“петолъчка”, но тези изменения са били отменени през 90-те години на 20в. и е
възвърнат първоначалния му вид, използван и днес.
Всъщност, интересно е наблюдението, което имахме възможност да направим по време
на прегледа на пощенските картички от периода 19 - 20 в., 1944-1989г. и от наши дни. В
прегледаните от нас картичките от 19 - 20 в., както и от периода 1944-1989г., гербът
на столицата напълно липсва. В картичките от края на 19в. и началото на 20в., ако има
изобразен изобщо някакъв герб, то той е този на България. Едва в наши дни на
картичките ясно се откроява гербът на София, като той е и един от найизобразяваните символи върху тях.
През 2010 година в публичното пространство тече оживена дискусия за
прибавяне на нови девиз и символ на града. Така с подкрепата на местната управа и
кмета на града - Йорданка Фандъкова, към “Расте, но не старее” е планирано да бъде
добавено и изречението: “Мъдрост в действие”. Нов символ на града е трябвало да
украси подлеза при Министерски съвет и Президентството през есента на 2011г. макет на четирите действащи храма разположени в непосредствена близост един от
друг - православния храм "Света Неделя", католическия катедрален храм "Свети Йосиф",
Софийската синагога и джамията "Баня Баши". Идеята на новия символ е да онагледява
културното многообразие, религиозната и етническата толерантност, от столетия
част от живота на града. Към 2012 г. обаче, проектът още не е изпълнен, а сведения за
съдбата му след тази дата, не могат да бъдат открити в интернет.
Разговорите ни с творци, както и с жители на различни райони на града, не дадоха нови
резултати - няма гербове, емблеми, девизи и лозунги, които да са различни от официално
установените и наложени за столицата, които да градят някаква специфична
регионална или друг тип идентичност.
4.Градският брандинг – ефективно отстояване на идентичността
Важно е да направим едно уточнение по темата за градски брандинг още в самото
начало. При него не говорим само и единствено за маркетинг, а за общност,
идентичност, сътрудничество, същност и ангажираност. Както Саймън Анхолт37
казва, експертите наистина трябва да разберат, че брандинга на града „ е пейзаж
създаден от култура и психология, а не от икономиката и политиката“.
Ключови елементи при изграждане и работа по градският брандинг са свързани с това
от една страна да се работи с реални и вече разпознаваеми образи. Тук акцентът е върху
това, че е по-добре да се направи при необходимост допълнителна инвестиция или
трансформацията и само когато промяната е видима да се работи върху налагането на
този образ (място, пространство, символ, девиз и т.н.). На втори важен момент при
брандирането на един град е и в детайлите, които да накарат жителите на града да се
чувстват горди, че са част от него (като например естетиката на града, визуалните
му елементи, културно-историческото наследство и др.).
Извършените аналитични дейности на екипа са имали за цел идентифициране, както на
официални и комерсиални проявления на т.нар. „брандинг на София“, така и на това какви
са вижданията на отделните заинтересовани страни, в това число и жителите на
британски изследовател, създател на идеята за Nation brand, който поддържа три индекса Nation Brands Index, City Brands Index и State Brands Index
37
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столицата, представители на институциите и представители на творческата сцена
по отношение на това как трябва да бъде представяна София.
Темата за градският брандинг като специфично маркетингово поле не е във фокуса на
настоящият анализ. Гледната точка на нашият екип е насочен, от една страна, да
установи какво в момента целенасочено или спорадично съществува като отделни
проявления на градския брандинг на столицата. От друга - на база на направените
проучвания да открои, които са елементите, които вече се възприемат като
позитивни както от външната гледна точка (чужденци, гости на столицата), така и от
гледната точка на жителите на София, т.е. те биха били стабилна основа за
надгражданe на една дългосрочна стратегия.
Основните ни изследователски въпроси са:
 Има ли общо приети символи на София, с които се гордеят жителите на града?
 Може ли да се опише също така една обща идентичност на „марката“ по
отношение на визия, послания, разкази и др.
За да илюстрираме от къде стартира проучването ни ще дадем два „разказа“ или две
гледни точки към София. През 2014 класация на TheGuardian38 за най-силните градски
брандове поставя София на 49 място от 56 държави. Вътрешната гледна точка може да
видим в статията на Виктор Томов „Брандинг стратегия на град“39 посветена на
градския брандинг и негово изграждане, в която столицата се илюстрира като „ София

често се асоциира със сивотата, мръсотията и огромните задръствания, характерни
за столица с над 2 млн.население.“
През 2018 Столична община40 стартира и проведе една кампания в рамките на
Председателство на Съвета на ЕС, чиито акценти са шест послания с първите две
букви от името на града на латиница - „So", които се превеждат от английски език като
„толкова". Целта на кампанията е да популяризира града като привлекателна
туристическа дестинация и предпочитано място за живот.
В основата на кампанията са шест взаимосвързани послания - "So green Sofia", "So
welcoming Sofia", "So united Sofia", "So innovative Sofia", "So creative Sofia" и "So ancient Sofia".

38 https://www.theguardian.com/cities/datablog/2014/may/06/world-cities-most-powerful-brands-get-the-data
39
https://brandinglaws.wordpress.com/2011/02/12/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%
BD%D0%B3-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
40 https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/home/-/asset_publisher/A6Jx8aZgiGqa/content/sofia-obsuva-triproekta-za-vizualna-komunikacia-i-orientacia-za-posetiteli-i-ziteli-na-stolicata/20182?inheritRedirect=false
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Източник: Интернет страница на Столична община
Избраните послания са базирани на резултати от различни проучвания и представят
София като:
 Зелена;
 Древна;
 Креативна;
 Иновативна;
 Гостоприемна;
 Единна/обединена.
На следващ план са комерсиалните послания, разкази и образи, които разпространяват
организациите в сферата на туризма. Те са проследими чрез насочените към
туристите материали под формата на информация в интернет страници, брошури,
сувенири, картички и др.
За целите на анализа на брандинга на града, избрахме да направим преглед на наличните
сувенири в няколко характерни сувенирни магазинчета, като избрахме на случаен
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принцип 4 типични магазинчета за сувенири, които се намират в точки от града със
засилен поток от туристи - Витошка, подлезът под статуята на Св. София и подлезът
при Президентството.
Традиционно храм-паметникът “Св. Александър Невски” е най-изобразяваният символ на
града, който туристът може да избере, като образ на София, с който да опредмети
спомените си от пребиваването в столицата.

Храм-паметникът се изобразява самостоятелно, както като символ на София, така и на
България, върху магнити, картички, чаши, статуетки и преспапиета. При компилация
от няколко забележителности от няколко града, представителни за България, за София
се избира като символ отново именно “Св. Александър Невски”.
Статуята на Света София също е сред самостоятелните образи, с които се представя
столицата.
Народният театър е друга често изобразявана забележителност, но той е вече сред
образите, които се появяват в комбинация с други., Паметникът на Цар Освободител,
Орлов мост, НДК са сред останалите забележителности, които по-често се срещат в
комбинациите, сред които могат да бъдат видени и образът на шопкиня в традиционна
шопска носия, гвардеец, както и самият официален символ на града - гербът.
Петият обект, който избрахме да включим в анализа е Gifted Sofia, който е пример за
алтернативно представяне на града.
В този случай визуалните образи на София са свързани с жълтите павета,
Екипът на направление „Идентичност и култура“ проведе и фокус групови дискусии с
жители на различни столични квартали. Основният им фокус бе насочен към културното
потребление, но в рамките на дискусиите бяха поставени и три въпроса свърза с
брандинга:
 С какво свързват София, с какви графични символи и кое е най-емблематичното
за града?
 „София е град на…”?
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 Какви да бъдат посланията за популяризиране на София?
Положителни образи, символи и емблеми на града, както и посланията, които бяха
посочени от участниците могат да бъдат обобщени в следните категории:
- Образи/Послания свързани с историята на София (руини, разкопки,
старинен/древен град);
- Образи и послания насочени към исторически и културни забележителности
(Катедралата Александър Невски, статуята на Света София, София като
културна столица)
- Образи/Послания свързани с инфраструктура и публични пространства – метро
(най-чистото в сравнение с други столици), две летища, Витошка,
централизирано (всичко е на 15 минути).
- Образи/Послания свързани с развлечения – улични музиканти, нощен живот,
вкусна храна, денонощно отворени магазини;
- Образи/Послания свързани с икономическия живот – развита IT индустрия,
работните места, ниски данъци, благоприятна за развитие на Shared Service
среда;
- Образи/ послания свързани с „зелена“ София – града на Витоша, на минералните
извори, паркове, зеленина.
Посланията, които се дискутираха от участниците по отношение на столицата са, че
тя е:
- Град на културата;
- Град на възможностите;
- Град на развитието;
- Расте, но не старее;
- Моя (нашия) град;
- Древен град;
- Хубав град;
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На база на направеното изследване препоръчваме концепцията за изграждане на градска
идентичност на София да се фокусира върху следни основни цели:
 Създаването на положителна, уникална (спрямо други градове), устойчива (във
времето) и интернализирана (приета от столичани) градска идентичност. При
популяризирането на идентичността на града е важно да се насърчава неговата
уникалност: тази особеност, която го прави различна. Но също така е важно да се
разглежда идентичността на града през реални образи, символи и послания, както и
нагласите на неговите граждани и разказите за града.
 Комуникиране и популяризиране на положителни образи на идентичност.
Положителните градски идентичности правят хората по-ангажирани с града.
Идентичността може да бъде и инструмент за местна интеграция. По същия
начин, проектирането на положителни външни идентичности отличава града и
привлича нови граждани, инвестиции, туризъм и квалифицирани работници.
Необходимо е да се изберат вече съществуващи образи, конструиращи
положителна идентичност и да се използват като основа за по-нататъшни
стратегически действия.
 Използване на историческото наследство, градската среда и културното
наследство като елемент в изграждането на градската идентичност. Тези
елементи и в момента задават образи и символи в разказа за града София.
 Преодоляване на фрагментирането на града на център и/или елитни квартали и
периферия. Преодоляването на този проблем е ключов фактор за консолидирането
на градската идентичност. Ефективната интеграция зависи от подходящата
инфраструктура:
транспорт,
физическата
инфраструктура,
културна
инфраструктура и свързаните с нея услуги, за да се подобри мобилност за всички
граждани и доколкото е възможно, да се намалят разликите в качеството на живот
между различните части.
 Укрепване на способност за самоорганизация и трансформиране на неактивните
граждани на столицата, сегментирани от физически, икономически и социални
бариери, без ясна квартална идентичност, в друга идентичност, която е способна
да мотивира и мобилизира около колективни проекти за развитие на както на
локалните общности, така и на града като цяло.
 Създаване на споделени пространства, които да утвърждават градската
идентичност и да насърчават общуването и социалното взаимодействие между
различни групи в рамките на отделни градски територии. Идентичността на
мястото е главен фактор в сформирането на социалния и културен живот в
градските райони, тя създава чувството за принадлежност и привързаността на
хората към определена територия
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 Наличните пространствени и визуални връзки в града чрез площадните
пространства са изключително ценни и следва да бъдат разгърнати чрез тяхното
развитие и организация като място за общосподелени развлечения и занимания.
 София се е уникален микс (пачуърк) от различни епохи, стилове, гледки, звуци,
вкусове и мириси, своеобразен мост между европейската цивилизация и Ориента,
между Изтока и Запада, между древността и настоящето... В това може да се
търси и чарът на града, който в своето многообразие по един непретенциозен
начин оставя всеки неин жител или посетител да открие и да се потопи в
собствена капсула на времето и пространството или просто да се остави да
тупти с пулса на града. Тези характеристики на София следва да бъдат използвани
при дефиниране на уникално стойностно предложение за туристите и
брандирането на града като туристическа дестинация, както и за превръщането
им във важни за идентичността на местните жители елементи.
Проведените анализи ни позволяват да направим и следните препоръки:
1. „Класическият“ разказ за София е насочен към или основан на миналото и историята.
Препоръчваме този разказ да бъде разширен в посока на популяризиране на специфични/
забравени исторически пластове, които бих допринесли от една страна за предлагане на
по-различни туристически преживявания и съответно привличане на повече туристи, а
от друга ще стимулират децентрализацията на туристическия поток в различни части
на София. Това допълнително би имало положителен принос към развиване на градската
идентичност.
2. Специфичните архитектурни пространства и различни елементи на градското
пространство да бъдат популяризирани и да са част от брандинга на столицата
(например зони в северната част от бул.Дондуков, малките улици около ул.Пиротска,
зоните западно от бул.Витоша и др.).
3. Препоръчваме акцентиране върху трамваите като част от емблематичните, както за
чужденците, така и за българите, образи на София.
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