
Модерна
ГРАД 
НА МЪДРОСТ, 
ВЯРА И НАДЕЖДА



През вековете днешната столица на България носи имената Сердика, Триадица, Средец и София. С насто-

ящето си име това е единственият град в света, наречен на Божията премъдрост. Бидейки неизменно 

важен административен и културен център, той променя облика си във всяка епоха. Неговата изпълнена с 

превратности съдба е разказана в три издания, посветени на античната, средновековната и модерната исто-

рия на София. Взимайки в ръцете си всяка от книжките, ще научите за културата на сердите и римляните, 

ще доловите отгласите от величието на средновековната ни история или ще можете да започнете своята 

разходка по изпълнените с европейски дух улици на съвременния столичен център.
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Една година след края на Руско-турската освободителна война в ново-
създаващата се българска държава се свиква Учредително събрание. 

Основните задачи, които стоят пред него, са гласуване на конститу-
ция и избор на столица на Княжество България. На 3 април 1879 г. съб-
ранието във Велико Търново решава столицата на новата българска 
държава да бъде София. Градът тръгва напред с претенцията да заеме 
своето достойно място в Европа. Софийското общинско управление 
чертае новия облик на града, отваряйки широко вратите за европей-
ските модерни тенденции.  В архитектурната образност на София се 
налагат два стила  – националромантизъм и най-модерният европейски 
сецесион. В началото на ХХ в. градът е електрифициран, в централните 
си части улиците са регулирани, павирани, застлани с жълти керамични 
павета. Конският омнибус е изместен от „американската железница“  –  
трамвая, прозвъняват първите телефони, а софиянци уреждат домо-
вете си по европейски образец и сами се обличат в стил „модерн“. По 
повод участието си на Световното изложение в Париж Столичната 
община организира в началото на 1900 г. създаването на своя герб, дело 
на художника Харалампи Тачев. 

РАЗХОДЕТЕ СЕ С НАС ИЗ МОДЕРНА СОФИЯ...
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ГРАД НА МЪДРОСТ, ВЯРА И НАДЕЖДА

Първия герб на София, автор Харалампи Тачев Û



ОРЛОВ МОСТ е изграден над Перловската река през 
1891 г. по проект на Вацлав Прошек (с участието на 

Иржи/Георг Прошек и Йозеф Прошек). Орлите и осветли-
телните тела са изработени във фабриката на Рудолф 
Филип Ваагнер във Виена. Посветен е на българските 
„орли“ – заточеници, затворници, мъченици, освободени 
от турските зандани след Руско-турската война (1877–
1878 г.) и посрещнати тук тържествено от жители-
те на града през март 1878 г.  От него на запад започ-
ва най-известният столичен булевард, а на изток той е 
естественият вход към един от любимите на софиянци 
паркове.
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Изграждането на БОРИСОВАТА ГРАДИНА започва през 1882–1884 г. Швейцарският гра-
динар и озеленител Даниел Неф поставя основите на професионалното оформление 

на парка, който през годините е носил различни имена – „Разсадника“, „Пипиниера“, „Княз 
Борисовата градина“ и Парк на свободата. Днес на територията на Борисовата градина 
е разположен националният стадион „Васил Левски“ и езерото Ариана с водни забавления 
през лятото и ледена пързалка през зимата.

Проектиран в първия градоустройствен план от 1880 г., легендарният булевард „Цар Ос-
вободител“ обхваща разстоянието между Орлов мост и пл. „Княз Ал. Батенберг“.  По 
продължение на популярния сред софиянци „булевард на кестените“ са разположени едни 
от най-стойностните архитектурни и исторически паметници, символ на възхода и из-
граждащата се държавност в скороосвободената българска държава. „Цар Освободител“ 
е известен и с жълтите павета – керамика, застилаща центъра на София вече повече от 
сто години. През 1905 г. столичният кмет Мартин Теодоров предлага на Общинския съ-
вет новата керамична настилка. Предприятието „Изида“ внася паветата от мина край 
Будапеща в Австро-Унгария и ги монтира след спечелен търг. Те се превръщат в емблема 
на столицата. 

КЪЩАТА НА Д-Р ХАРАЛАМПИ СЪРМАДЖИЕВ– известен столичен адвокат, и до днес е 
един от бисерите в архитектурната панорама на София. Сградата е творба на австро-

унгарския архитект Фридрих Грюнангер, построена през 1903 г. В продължение на десети-
летия изпълнява функциите на резиденция на посланика на Република Турция в България.
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Къщата на д-р Харалампи Сърмаджиев, днес резиденция на посланика на Република Турция в България Þ



КЪЩАТА НА СОФИЙСКИЯ КМЕТ ДИМИТЪР ЯБЛАНСКИ  
(1897–1899 г.), известна като резиденция на китайския  

посланик, също е изградена по проект на Фридрих Грюнангер 
през 1896–1897 г.Û Детайл от пластичната украса на къщата на Д. Яблански

06



Модерна
ГРАД НА МЪДРОСТ, ВЯРА И НАДЕЖДА



СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

е първото висше училище в Бъл-
гария. Първият проект е израбо-
тен от френския арх. Жан Бреа-
сон (1906 г.), но ефория „Евлоги 
и Христо Георгиеви“ възлага на 
арх. Йордан Миланов през 1921 г. 
да преработи старите планове. 
Пред представителния вход са 
поставени бронзовите фигури 
на дарителите на средствата 
Евлоги и Христо Георгиеви, дело 
на скулптора Кирил Шиваров. В 
художестното оформление са 
привлечени също Михайло Парас- 
чук, Любомир Далчев, Любомир 
Димитров. Стъклописите са из-
работени в Мюнхен по проект 
на художниците Иван Пенков, 
Франц  Майер, Дечко Узунов, Ха-
ралампи Тачев и др. Двете кри-
ла – Северното и Южното, са 
пристроени по-късно и сградата 
на университета е окончателно 
завършена през 80-те години на 
ХХ в.Û
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Недалеч от университета, 
на бул. „Васил Левски“ се 

намира ГРОБНИЦАТА-ПАМЕТ-
НИК НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I 
БАТЕНБЕРГ – първият българ-
ски монарх на Третата българ-
ска държава, погребан в нея през 
1898 г. Построена по проект на 
швейцарския архитект Хайнрих 
Майер, разположена в малък парк, 
тя е декорирана отвътре от Ха-
ралампи Тачев. 

ПАМЕТНИКЪТ НА СВ. КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ, последова-

тел на делото на св. св. Кирил и 
Методий и патрон на Софийския 
университет, е издигнат през 
1978 г. в градинката срещу Со-
фийския университет. Той е дело 
на скулптора Любомир Далчев.

ГРАД НА МЪДРОСТ, ВЯРА И НАДЕЖДА

едалеч от университета, 
на бул. „Васил Левски“ се 

09 Герб от фасадата на гробницата на княз Александър I Батенберг Þ



БИБЛИОТЕКАТА  „СВ. СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ е 

основана през 1878 г. като 
Публична библиотека, а през 
1879 г. е преименувана на На-
родна библиотека. Строе-
жът на сградата започва през 
1941 г., но бомбардировките 
над София през 40-те години 
разрушават всичко. Изгражда-
нето е възобновено през 1953 г. 
Проектът е на арх. Иван Ва-
сильов и арх. Димитър Цолов 
в стила на неокласицизма, с 
монументален израз и строги 
форми.

НАЦИОНАЛНАТА ХУДО-
ЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 

е създадена през 1896 г. като 
Държавно рисувално училище. 
През 1921 г. е преименувана на 
Художествена академия. Сгра-
дата е изградена по проект на 
руския архитект Александър 
Смирнов през 1906–1907 г. Û
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ПАМЕТНИКЪТ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ пред Нацио-
налната библиотека е творба на скулптора Владимир Гинов-

ски от 1975 г. На 24 май, Деня на българската просвета и култу-
ра и на славянската писменост, тук се провеждат вълнуващи 
тържества.

ДОКТОРСКИЯТ ПАМЕТНИК е изграден в едноименната 
градина в чест на руските медици, загинали в Руско-турска-

та война (1877–1878 г.). Проектът е на чешкия архитект А. То-
мишко. Издигнат е с руски средства през 1883 г.

ПАМЕТНИКЪТ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ е първият паметник, 
посветен на Апостола на свободата, изграден в България 

след Освобождението. Проектант е главният архитект на Со-
фия, чехът Адолф Вацлав Колар. Орелефът с образа на Васил 
Левски е дело на виенския скулптор Рудолф Вейр. Металната 
пластика се изработва във Виена в прочутата фабрика на Ру-
долф Филип Вaагнер. Паметникът е открит тържествено на 22 
октомври 1895 г.

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУС-
ТВО е приспособената за музей Държавна печатница, разпо-

ложена в източната част на площад „Св. Александър Невски“. 
Печатницата е проектирана от немския арх. Фридрих Шванберг 
и е строена от 1883 до 1887 г. Възстановена е през 1984 г. от 
колектив с ръководител арх. Никола Николов. Скулптурната ук-
раса е дело на Любомир Димитров. Галерията притежава значи-
телни по обем колекции от творби на чуждестранни автори.Û
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СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – 
символ на българската държавност, е пос-

троена в рамките само на една година. През 
февруари 1884 г. с решение на правителство-
то на Петко Каравелов проектът е възложен 
на арх. Константин Йованович. Неоренесансо-
вият характер на архитектурата е продъл-
жен и развит в северна посока в последвалите 
две достроявания на парламента. Сградата на 
Народното събрание има водеща роля в компо-
зицията на едноименния площад. 
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ПАМЕТНИКЪТ НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ  
е изграден в чест на руския император 

Александър II. Автор е италианският скулп-
тор Арналдо Дзоки. Основният камък е поло-
жен на 23 април (Гергьовден) 1901 г. Строи-
телството завършва на 15 септември 1903 г.  
Паметникът е тържествено открит на 30  
август 1907 г.
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БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИ-
ТЕ (БАН) е основана като Българско кни-

жовно дружество в Браила през 1869 г. След 
Освобождението се премества в София, а 
през 1911 г. е преименувана на Българска ака-
демия на науките. Сградата е построена по 
проект на арх. Хайнрих Майер. Разширена и 
преустроена е през 1921 г. 

Една от архитектурните перли, разполо-
жени по „Царя“, е ВОЕННИЯТ КЛУБ, издър-

жан изцяло в стила на виенския барок. Стилно 
декорирана, залата на Военния клуб е попу-
лярна сред столичани с множеството бало-
ве и концерти, организирани през годините 
в нея. Проектирана от талантливия чешки 
архитект Адолф Вацлав Колар, сградата е за-
вършена от архитектите Никола Лазаров и 
Фридрих Грюнангер до 1903 г.
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КНЯЖЕСКИЯТ ДВОРЕЦ (дн. Национална худо-
жествена галерия). През 1879–1883 г. по проект 

на виенския арх. Виктор Румпелмайер бившият 
турски конак е преустроен и разширен в дворец – 
седалище на българския държавен глава. По-късно, 
по времето на княз Фердинанд, се извършва вто-
рият строителен етап по проект на арх. Фридрих 
Грюнангер. Днес в бившия дворец развиват дейност 
две културни институции с богати и стойностни 
колекции от българско изобразително изкуство и 
фолклор –  Националната художествена галерия и 
Националният етнографски институт с музей.

ПАМЕТНИКЪТ НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ въз-
кресява паметта за бележития революционер, 

политик и държавник. Разположен е в градината 
пред Военния клуб, в близост до мястото, където 
е убит на 3 юли 1895 г. Автори на проекта са Иван 
Славов и Александър Стефанов, архитект – Иван 
Аврамов. Открит е през 1995 г. по повод 100 години 
от гибелта на Стефан Стамболов.
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19 Паметник на Стефан Стамболов Þ
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ГРАДСКАТА ГРАДИНА е заобиколена от представителните постройки на Министерството на отбраната, кон-
цертна зала „България“, Националната художествена галерия (бившият дворец), Българската народна банка, 

гранд-хотел „София“ запазил до втория етаж фасадата на изгорялата Градска библиотека, и Софийската градска 
художествена галерия. 

СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – на това място сградата съществува от 1907 г. В края на 
20-те години на ХХ в. от казино тя е основно преустроена и се превръща в любимо място на столичани за срещи, 

балове, вечеринки и благотворителни прояви. През 1952 г. приема функциите на галерия. 

Известните в Европа по-това време специалисти в проектирането на театрални сгради, австрийски архитекти 
Херман Хелмер и Фердинанд Фелнер проектират сградата на „Народния“ и тя е завършена през 1906 г. В масив-

ния фронтон над входа на театъра е поместена богата пластична композиция, изобразяваща бог Аполон в обкръже-
ние на музите на изкуствата. Металните колесници на покрива подсилват тържествения силует на НАРОДНИЯ 
ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“.
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КНИЖНИЯТ ПАЗАР възниква спонтанно на площад „Славейков”, известен до Освобождението като „Кафене 
баши“. В една от къщите в близост до площада живее големият възрожденски деятел Петко Славейков и по-

късно площадът е наречен на негово име. Началото на Книжния пазар датира от края на 1989 г., когато се възражда 
свободната преса и свободната книга. В края на Книжния пазар, на пейка са „приседнали“, излети от бронз, Петко и 
Пенчо Славейкови, сътворени от скулптора Георги Чапкънов.
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ГРАД НА МЪДРОСТ, ВЯРА И НАДЕЖДА

УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ е известна с 
многото театри, разположени по нея 

в отсечката между бул. „Цар Освободи-
тел“ и пл. „Славейков“. Всяка вечер со-
фиянци и гости на столицата идват на 
театралната улица, за да видят спектак-
лите на  Театър „Българска армия“, Дра-
матичен театър „Сълза и смях“, Театър 
„199“, Централния куклен театър, Учеб-
ния театър на Театралната академия 
и Държавния сатиричен театър „Алеко 
Константинов“. 

Патриархът на българската литера-
тура ИВАН ВАЗОВ приживе е изразил 

желание гробът му да бъде частица от 
природата. Затова след смъртта му от 
Витоша е смъкната  морена, която е не-
говият надгробен камък. Гробът се нами-
ра на ул. „Московска“, източно от олтар-
ната част на базиликата „Св. София“.



СИНОДАЛНАТА ПАЛАТА (седалище на Светия синод на Бъл-
гарската православна църква) е строена по проект на арх. 

Петко Момчилов и арх. Йордан Миланов в духа на т.нар. стил 
национален романтизъм. Многоцветната керамична украса е 
дело на Харалампи Тачев и Стефан Димитров. Над входа на сгра-
дата са изобразени тримата архиереи с исторически принос в 
борбата за независима българска църква – Иларион Макариопол-
ски, Авксентий Велешки и Паисий Пловдивски. Автори на тех-
ните образи са художниците Антон Митов и Харалампи Тачев. 
Строежът е продължил от 1909 до 1910 г.

ПАМЕТНИКЪТ НА НЕЗНАЙНИЯ ВОЙН е разположен до базили-
ката „Св. София“ и е изграден по проект на арх. Никола Ни-

колов и скулптора Любомир Димитров. Лъвът пред паметника 
е изваян от скулптора Андрей Николов през 1933 г. и символизи-
ра българската държава и нейните смели войни.

СОФИЙСКАТА НАРОДНА ОПЕРА – историята на строежа 
на сградата започва от времето, когато на власт идва зе-

меделското правителство начело с Александър Стамболийски 
(1920 г.). Арх. Лазар Парашкеванов проектира внушителна сгра-
да за управляващата партия. Но нейното строителство започ-
ва едва през 1946 г. Арх. Парашкеванов актуализира проекта, 
като му е възложено да включи в Дома паметник  на Александър 
Стамболийски и зала за Народната опера. Строежът завършва 
през 1954 г. Пред входа на Дома е поставена бронзова фигура на 
Александър Стамболийски, дело на скулпторите Марко Марков 
и Стефан Станимиров.Û
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СОФИЙСКАТА МИНЕРАЛНА БАНЯ е строена в 
периода 1908–1913 г. по проект на арх. Петко 

Момчилов и арх. Йордан Миланов. Сградата е в т.нар. 
национален романтичен стил, повлиян от духа на 
европейския сецесион. За външната украса е ползвана 
майолика по проект на художника Харалампи Тачев. 
Днес, след извършени реставрационни дейности, Со-
фийската минерална баня ще изпълнява нови функции 
– на балнеолечебен център и експозиция на Музея за 
история на София. 

ЛЪВОВ МОСТ е посветен на героичната смърт 
на четиримата софийски книжари, обесени в на-

вечерието на Освобождението на София (ноември 
1877 г.), Стоян Вардев – Табака, Георги Стои-
цев – Абаджията, Никола Крушкин, Киро Гьошев – 
Кафеджи, за сплашване на населението. Наричан е 
Шареният мост. Изграден е по проект на Вацлав 
Прошек през 1889–1891 г. Лъвовете и осветителни-
те тела са изработени във Виена, в предприятието 
на Рудолф Филип Ваагнер.

Модерна
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27 Лъвов мост, детайл Þ
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ЦЕНТРАЛНИТЕ ГРАДСКИ ХАЛИ – сградата е построена по про-
ект на арх. Наум Торбов на площ от 3200 кв. м на бул. „Кня-

гиня Мария Луиза“. Строежът продължава от 1909 до 1911 г. 
Металната конструкция е повлияна от модерната за времето 
павилионна архитектура от Парижкото изложение през 1900 г. 
Над входа на халите е монтиран гербът на София, а на покрива се 
издига часовникова кула. В приземния етаж са експонирани стари-
ни от древна Сердика и средновековен Средец.

СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – храмът на българското правосъдие. Ис-
торията на строежа е продължителна, преминала през мно-

жество национални и международни конкурси и се проточва 49 
години: първият проект, изработен от арх. Фр. Грюнангер (1884–
1885 г.), минава през проекта на арх. Никола Лазаров и завършва с 
проекта на арх. Пенчо Койчев. Съдебната палата е окончателно 
завършена през 1940 г.  Сградата е синтез на монументална ар-
хитектура със скулптура, стъклопис и мозайка. По интериора 
работят изявени български скулптори и художници – Любомир 
Далчев, Дечко Узунов, Иван Пенков. Лъвовете от двете страни 
на входа са дело на Величко Минеков.

ПАРТИЙНИЯТ ДОМ е изграден по проект на колектив под ръко-
водството на арх. Пецо Златев. Строителството продължа-

ва между 1948 и 1954 г. Червената звезда, поставена по съветски 
модел, днес е демонтирана, а сградата, седалище на ЦК на БКП, е 
предоставена на Народното събрание на Република България.
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БОГОСЛОВСКИЯТ ФАКУЛТЕТ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е построен на площад „Св. Не-
деля“ по проект на арх. Фридрих Грюнангер. Строителството започва през 1908 г. В украсата участват худож-

ниците Харалампи Тачев, Никола Ганушев и Стефан Димитров. Богатата каменна украса на капителите, входният 
портал, балдахините и интериорите са дело на италианските архитекти Рихард Харди и Анджело Филоти. Сградата 
е тържествено открита през 1923 г. Тук функционират Църковно-историческият музей и Богословският факултет.

ДЮЛГЕРСКИЯТ ДОМ  – сградата е построена преди повече от 100 години и се превръща в средище на строителни-
те работници – дюлгерите. Мястото му на бул. „Христо Ботев“ не е случайно. То е в непосредствена близост 

до старите пазари – Конския, Медния, Женския, и до Вайсовата мелница. По тези места ставало спазаряването на 
работници, градинари и дюлгери.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, известно още като Окръжната палата, е изградено по проект на арх. 
Никола Лазаров. Международно жури в състав от френски, австрийски, италиански и български архитекти при-

съжда първа и втора награда на арх. Никола Лазаров за представените от него два проекта. Поради началото на  
Балканската и на Първата световна война изграждането на сградата започва едва през 1920 и продължава до 1927 г. 
Архитектурата на сградата е необарок.
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НАРОДНИЯТ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА (НДК) е построен по 
повод 1300-годишнината от основаването на българската 

държава. Проектант на сградата е екип под ръководството 
на арх. Александър Баров. Тържествено открит през 1981 г., 
НДК е най-големият конгресен център на Балканите. Постро-
ена върху площ от 18 300 кв. м, сградата става най-големи-
ят мултифункционален комплекс в цяла Югоизточна Европа. 
Построен е за по-малко от четири години. Участието на де-
сетки от най-изявените български художници в изписване-
то и декорирането на многобройните зали и фоайета прев-
ръщат НДК в своеобразен музей на българското изкуство от 
края на ХХ в. 

Автор на знака на този емблематичен архитектурен ком-
плекс е Георги Чапкънов. Поставен на фасадата, той пред-
ставлява стилизирано слънце, издържано в традициите 
на възрожденската дърворезба. Творбите на талантливия 
скулптор са част от атмосферата на столицата. Най-зна-
чимото произведение на Георги Чапкънов е статуята на Со-
фия. Откритият през 2000 г. паметник бързо се превърна в 
съвременния символ на динамично развиващата се столица.
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Статуя на София, бул. „Тодор Александров”, автор Г. Чапкънов Þ





Днес София е динамично развиващ се европейски град с непрекъснато модернизираща се и разрастваща се 

инфраструктура. Характерът на нейния облик се изразява в търсене и намиране на баланса между натру-

паните през вековете цивилизационни пластове, изградили нейната богата история, и енергичния ритъм на 

съвременния град. Неповторимата комбинация от богато минало и многобройни културни изяви – концерти, 

спектакли, фестивали и изложби, е в основата на заслуженото самочувствие София да обяви своята кандида-

тура за културна столица на Европа през 2019 г.
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ДРЕВНА СОФИЯ
Историческо развитие на 
София от праисторията 
до края на VI век

СРЕДНОВЕКОВНА 
СОФИЯ 
VII – XIV век

МОДЕРНА СОФИЯ 
Град 
на мъдрост, 
вяра и надежда 

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
НА СОФИЯ ОТ ПРАИСТОРИЯТА 
ДО КРАЯ НА VI ВЕК

Древна
ГРАД 
НА МЪДРОСТ, 
ВЯРА И НАДЕЖДА

Модерна
ПЕРИОД НА 
РАЗЦВЕТ И УПАДЪК 
VII – XIV ВЕК

Средновековна


