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СОФИЯ – НАШИЯТ ГРАД 01

Имало е много древни градове в земите около Среди-
земноморието и на Балканите. Паметта за тях е жива, 
останките им се пазят, но малко от тях са се развивали 
така последователно и в постоянна градация, до един 
съвременен, красив, пълен с история, но и с модерен, 
динамичен живот град. 

Селище на земеделци още през новокаменната 
епоха, тракийски град в античните времена, център 
на провинция в Римската империя и известен в древ-
ността минерален курорт, любим град на Константин 
Велики... Това е наследство, завещано ни от древните 
цивилизации и съхранено през тринадесетте века 
история на България на същото място – в плодород-
ната, оградена от планини долина, около бликащите 
от хилядолетия минерални извори, в подножието на 
красивата планина Витоша. В периоди на исторически 
превратности, това хилядолетно богатство и срещата 
на различни култури на този кръстопът между Изтока 
и Запада, между строгостта на Севера и топлината на 
Средиземноморието, са били предпоставка за скок 
в развитието не само на местните общества, но и на 
целия Европейски континент. 
София е значим търговски и административен център 
и в Османската империя.
София – Премъдрост Божия – красиво име за красив 
град. Избрана за столица на освободена България 

през 1879 г., само за две десетилетия тя се превръща 
в един от модерните, благоустроени и икономически 
процъфтяващи градове в Европа – млад столичен 
град с древна история. Свободата е велик катализатор 
за човешкия дух и творчество. В София са работили 
редом едни от най-добрите европейски архитекти, 
талантливи български архитекти и художници, възпита-
ници на авторитетни европейски школи, и самобитни 
майстори на длетото и четката. 

Тук различните култури не воюват – те присъстват в 
елегантно съжителство в историческия център на гра-
да. Той е като голям музей на открито със запазените 
на много места останки от древните цивилизации. 
Римската ротонда от IV век е православна християн-
ска църква, а архитектурният шедьовър от XVI век на 
прочутия османски архитект Мимар Синан – Баня баши 
джамия, е действаща. Грандиозната патриаршеска 
катедрала „Св. Александър Невски” в София е една от 
най-големите и красиви на Балканите. Архитектурните 
ансамбли и сгради, строени в София като столица, са 
образци на водещи за времето си стилове. Синагогата е 
една от най-големите в Европа, а от 2006 г. София вече 
има и нова католическа катедрала. 

Научните и културните институции в София имат 
над стогодишна история. Музеите са скътали ценни 
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свидетелства за всички исторически епохи, както и ше-
дьоври на изкуството и творческия дух на българина.

Столицата е известен музикален център. На сцените й 
се изпълняват всички жанрове класическа и модерна 
музика, а българските оперни певци и инструмента-
листи са добре познати по света.

За последните години съвременният град отбелязва 
изключително динамичен растеж. Въпреки бума на 
новото строителство, София остава един от най-зеле-
ните градове в Европа.

Да, животът в модерните градове е динамичен, шумен, 
понякога хаотичен, но София е град, който може да 
даде много красота, култура, развлечения на хора с 
различни интереси. Градът се  развива на кръстопът 
на цивилизации и култури, като е изградил и запазил 
свой специфичен и неповторим облик.

София е нашият град; ние го харесваме и Ви каним 
да посетите, водени от нашия пътеводител, всички 
забележителни и интересни места в него.  

Добре дошли в града, който „Расте, но не старее”! ИСТОРИЯ

СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ

8

17
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СОФИЯ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ 02
2.1. ИСТОРИЯ

София е един от най-старите градове в Европа. Пър-
вото селище на днешната й територия възниква в VII 
хил. пр.Хр. През античността градът се утвърждава 
като важен римски областен център, а през средно-
вековието е стратегическа българска и византийска 
крепост по основната сухопътна артерия, свързваща 
Константинопол с Рим. Градът запазва значението си 
на административен и духовен център и по време на 
османското владичество на Балканите, благодарение 
на средищното си географско положение спрямо об-
ластите Мизия, Тракия и Македония с преобладаващо 
българско население.

Местоположение 

Според Марк Витрувий, съвременник на Юлий Цезар, 
изборът на най-подходящата местност 
е основно правило, което римляните 
спазват при основаване на техните гра-
дове. София, наследницата на антична 
Сердика – в пълно съответствие на този 
принцип – е разположена на около 550 м 
надморската височина, непосредствено 
до северния склон на планината Витоша, 
в ограденото от планини Софийско 
поле. През петте планински прохода, 
водещи към града (Искърски, Владайски, 
Драгомански, Петрохански и Ботевград-
ски) още през древността са минавали 
важни пътища, свързващи Адриатика и 
Средна Европа с Черно и Егейско море 
и с Близкия Изток. Благодарение на 
централното си местоположение на Балканския полу-
остров, София и в миналото е била голям и цветущ град. 
Още от древността е известна с многобройните си топли 

и студени минерални извори (15 находища с общ дебит 
на минерална вода от 130 л/сек.). Плодородните почви, 
умеренокон-тиненталният климат, защитеността от силни 

ветрове, нормалният ва-
лежен баланс и близост-
та на планината допълват 
картината на богатите 
природни дадености. 
През Софийска област 
преминава река Искър – 
най-дългата река, която 
тече изцяло на терито-
рията на България. 
Културно наследство
Малко столици в света 
могат да се похвалят с 
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толкова богато и древ-
но културно наслед-
ство. В  българската 
столица могат да се 
видят забележителни 
паметници на траки, 
римляни и византийци, 
на средновековната 
българска култура, от 
времето на Османската 
империя, българското 
Възраждане и съвре-

менна Бълга-
р и я .  П р е з 
всички епохи от древността до наши дни, 
Софийското поле е важен кръстопът. На това 
място се пресичат главните пътища от Цен-
трална Европа през Балканите към многоо-
бразието на Изтока и от хладния европейски 
Север към слънчевото Средиземноморие. 
На такъв кръстопът животът никога не секва. 

Праистория
На територията на 
днешна София се на-
мират едни от най-ста-
рите праисторически 
поселения в Европа. 
Голямото за времето 
си ранно земеделско 
селище Слатина въз-
никва в края на VII хил. пр.Хр. в източната част на 
Софийското поле. От него е съхранена малка част, 
докато другите останки от праисторическата епоха 

са унищожени в хода на развитието на 
града. През ранния халколит (първата 
половина на V хил. пр.Хр.) поселищен 
живот е съществувал и в сегашната 
централна част на София – на мястото 
на площад „Княз Александър І” и северно 
от него, в близост до Минералната баня.  

Траки 
Траките са важен културен фактор в 
историята на Балканския полуостров. 

Носители са на изключително ориги-
нална материална и духовна култура, 
която създава естествена връзка меж-
ду Изтока и Запада. През IX–VII в. пр.Хр. 
около топлите минерални извори въз-
никва градът Сердонполис (по името 
на тракийското племе серди), наречен 
по-късно от римляните Сердика. Архе-
олозите локализират града в простран-
ството между днешния площад „Света 
Неделя” и Минералната баня. 

Римска епоха 
През 29 г. сл.Хр. тра-
кийският град Сер-
донполис е завладян 
от римските леги-
они. Статутът си на 
централен град на 
римска област той 
получава от импе-
ратор Марк Улпий 
Траян (98–117) и от 
ІІ в. започва да носи 
негово-
то родо-
во име 
– Ulpia 

Serdica, а в края на ІІІ в. става адми-
нистративен център на провинция 
Вътрешна Дакия. Римляните построяват 
крепостта, останки от чиито зидове и 
днес ни впечатляват в центъра на София, 
изграждат  каменните улици и форума 
на Сердика, монументални обществени 
сгради и храмове. През 330 г. Сердика 
попада в пределите на Източната Римска 
империя – Византия, и става втори по 
важност град в нея след новата столица 
на император Константин Велики (306–
337). Градът се радва на особена почит 
от страна на император Константин. От 
антични текстове е известна неговата 
фраза: „Сердика е моят Рим”. 

Head of Apollo, 
bronze with gilding, 
2nd century AD

Relief, marble, depicting 
circus games. Sofia, 

Roman Period , 
4rd century AD

Vessels, glass,  
Roman Period 3rd –4th 
century AD

Anthropomorphic 
figurine  clay. Neolithic 

settlement in Slatina 
Quarter, late 6th–early 5th 

century BC

Vessel, clay. Neolithic 
settlement in Slatina 

Quarter, late 6th–early 5th 

millennium BC

Thracian bowl, native 
gold 23.65 carats, 1050 g. 
Cenotaph, the village of 
Kazichene, Sofia District,  
12th–11th  century BC

Statue of Athens, marble. 
Roman Period  
2nd century AD
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СОФИЯ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ 02
Раннохристиянски център 
София е едно от  най-старите 
и значими средища на христи-
янството в света. Християнска 
общност е живяла тук още през 
първата половина на II в. След 
приемането на християнството 
за официална религия в Рим-
ската империя, Сердика става 
седалище на епископ. През ІІІ–V 
в., по време на т.нар. „велико 
преселение на народите“, градът 
преживява опустошения от хуни, 

готи и други варварски племена, но при управлението 
на император Юстиниан Велики (527–565) Сердика 
отново се възражда като важен административен и 
културен център. Ако в Истанбул се възхищаваме на 
най-значителния храм на православието за всички вре-

мена – „Св. София”, построен от император Юстиниан, 
то тук, в София неговата епоха ни е завещала една не 

по-малко впечатляваща базилика 
„Св. София”. Тя е издигната върху 
основите на други две, по-ранни 
християнски църкви. На църков-
ния събор, състоял се в Сердика 
през 343 г., в драматичен диспут се 
утвърждава православният символ 
на вярата и православното учение 
за Св. Троица. Най-вероятно събо-
рът е заседавал в новооткритата 
при археологически разкопки ба-
зилика в квартал „Лозенец”.  

Българска крепост през Средно-
вековието 
През 809 г. при хан Крум (803–814) 
градът влиза в пределите на бъл-
гарската държава и получава 
българското име Средец. След 
завладяването на столицата Вели-
ки Преслав от Византия през 971 г., 
военностратегическото значение 
на Средец нараства. Градът поема 
най-тежките удари на продължи-
лата близо половин век борба на 
българите срещу византийците. 
Средец става отново византийско владение (1018–1185) 
и център на административна област (тема). Във ви-
зантийските извори от този период градът е наричан 
Триадица, според някои изследователи – в памет на 
победата на православното учение за Св. Троица на 
Сердикийския събор. 

Възход на града по време на Второто българско 
царство (ХІІ–ХІV в.) 
Политическото укрепване на България след 1185 
г., разширяването на нейната територия до Адриа-
тическо и Бяло море отново превръщат Средец в 
оживен търговски център. В околността му се добива 
желязо и злато, а средецките майстори на оръжия и 
накити са прочути надалеч. Нови, изящно изписани 
отвътре еднокорабни църкви се строят в града, а в 
околностите му възникват десетки манастири, където 
кипи усилена книжовна дейност, продължила и през 
мрачните векове на османско владичество. Над всички 
християнски светини, обаче, продължава да доминира 
с импозантната си архитектура античната базилика “Св. 
София”. Нейното име, синоним на 
вековните християнски традиции 
на града, все повече измества 
старото Средец, заменяйки го 
официално през 1378 г., когато 
във Витошката грамота на цар 
Иван Шишман градът за пръв път е 
споменат с новото си име – София. 
Име, което, въпреки превратнос-
тите на времето и съдбата, остава 
непроменено.

Mosaic in the Church of 
St Sophia, 6th century AD

Necklace from Sofia 
District, silver alloy,  
19th century Belt plates, silver alloy, 

19th century

Belt buckles, silver 
filigree with gilt, end 
of 19th–beginning of 

20th century

Roman public building, 
4th century AD
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Стратегически град в европейските територии на 
Османската империя
София пада под османско владичество през 1382 г. След 
превземането му от турците, българското население в 

града силно намалява. Най-представител-
ните постройки от предишните епохи са 
превърнати в джамии. Завоевателите про-
менят облика на града по свой вкус. Строят 
се джамии, кервансараи и ханове; променя 
се планировката на града. София се превръ-
ща в ориенталски град. Като всички свои 
предшественици, и османските управници 
също оценяват чудесното местоположение 
на София. След разгрома на кръстоносния 
поход на Ян Хунияди и Владислав ІІІ Ягело 

за освобождението на християните през 1444 г., София 
става фактическата столица на европейските османски 
владения. През XVII в. тя вече е най-големият пазарен 
център на Балканите, 
а през XVIII в. през 
нея минава каменен 
път (построен още 
в римско време), 
свързващ Европа с 
Мала Азия. Картината 
на живота в София  е 
пъстра и по ориен-
талски своеобразна 
– тук живеят право-
славни българи, ар-
менци, евреи, като-
лици от Дубровник, 
мюсюлмани.

Духовна и верска съпротива на софиянци 
Въпреки безправието и опитите за 
пълна османизация на града, той вече 
има зад себе си дълъг исторически път 
и устойчиви български и християнски 
традиции, предавани от поколение на 
поколение. За спасяването на българ-
ското самосъзнание и религиозната 
принадлежност на софиянци в значи-
телна степен допринася и Софийската 
Света гора (наречена така по аналогия 
със Света гора на Атон). Под това име 
се слави създаденият около града 
още по време на Първото българско царство „пръстен” 
от православни манастири. Турците опустошават някои 
от тях, а монасите им са прогонени или убити. По-късно, 
въпреки деспотичната османска власт, българите, под-
тикнати от атонския монах Пимен Зографски, успяват 
да възстановят много от тези  манастири. Днес дъхът 
ни спира пред изящните градежи, великолепните 

стенописи и икони на 
Сеславския, Кремиков-
ския, Драгалевския, Ку-
рилския, Елешнишкия, 
Горнилозенския, Гер-
манския, Илиянския 
манастири – безценно 
наследство на София, 
опазено и в най-теж-
ките за нея времена. 
За това свое дело св. 
Пимен Зографски е ка-
нонизиран за българ-

The St Spas Monastery,  
village of Gorni Lozen

The Boyana Church of 
St Nicholas and  
St Pantaleimon

Pipes, clay, Sofia, 
Ottoman Period, 18th 
century

‘Sofia with the clock 
tower’, water-colour, 

Josef Oberbauer

‘Goldsmiths’ bazaar’,  
water-colour,  

Josef Oberbauer
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ски светец. В самия център на София от 
средновековието досега се е запазила 
църквата „Св. Петка Самарджийска“, 
оцеляла през османския период поради 
малките си размери (по тогава дейст-
ващите мюсюлмански закони църквите 

трябвало да бъдат 
по-ниски от мюсюл-
манин на кон и да 
нямат камбанарии.)
През ХVІ в. в София 
мъченически умират 
за христовата вяра 
златарят Георги от 
Кратово, обущарят 

Никола и благочестивият младеж Георги от Янина. Те 
са канонизирани за светци от Българската православна 
църква. В памет на тези „нови” светци след Освобожде-
нието в София са издигнати две църкви – „Св. Николай 
Нови” на ул. „Опълченска” и „Св. Георги” на бул. „Патри-
арх Евтимий”.  The Sofia’s Holy 

Mount

The Monastery of  
St George, Kremikovtsi 

Quarter

2.2. СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ 
 

София е освободена от турска власт 
на 4 януари 1878 г. от руски военни 
части под командването на генерал  
Гурко. По това време градът има 11 
649 жители. На 3 април 1879 г., по 
предложение на видния български 
учен проф. Марин Дринов, Учреди-
телното събрание избира София 
за столица на Княжество България. 
В полза на този избор натежава 
съображението за средищното 
положение на града в земите, на-
селени с етнически българи. Днес 
в столицата на България живеят 
около 1 397 000 души без временно 
пребиваващите.
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Символи на столицата – герб и девиз

Гербът на София е изработен през 1900 г. от 

художника-декоратор Хараламби Тачев, по 

повод на Световното изложение в Париж. 

Гербът има формата на щит, разделен на чети-

ри полета. В горното ляво поле е изобразена 

Улпия Сердика (хералдична разработка по 

портретния образ на римската императрица 

Юлия Домна върху антична монета), а в го-

рното дясно поле – църквата „Света София”. 

Силуетът на планината Витоша заема долното 

ляво поле, а  античният храм-павилион със 

статуя на Apollo Medicus 

– бога-покровител на 

минералните извори в 

София, е разположен 

долу вдясно. В центъра 

на щита е добавен малък 

лъв, копиран от открит 

в средновековната сто-

лица Велико Търново 

медальон, чрез който е 

символизирана прием-

ствеността между стара-

та и новата столица на България. През 1911 г. към герба 

е добавен девизът „Расте, но не старее“. 

Името на столицата 

– София – означа-

ва „Божия премъд-

рост”. 

София е средище 

на централната 

държавна власт. 

Тук са разполо-

жени сградите 

на Народното 

събрание, Мини-

стерския съвет и 

Президентството.

Архитектура и градоустройство

Първият модерен градоустрой-
ствен план на София (от 1880 г.) се 
характеризира с радиално-кръгова 
структура. Планът следва образците 
на Париж и Виена за правоъгълно 
планиране на улиците, ориентирано 
по проектираните още от римляните 
две основни оси изток-запад и се-
вер-юг с пресечна точка на площад 
„Съборен” (някогашния форум на 
Сердика, сега – пл. „Св. Неделя”). 
Едновременно с това планът съх-
ранява и радиалната схема от пет 
главни пътя, останала от времето на 
османския реформатор Мидхат паша 
(средата на XIX в.). 

Най-ранната модерна архитектура 
(1880–1910). 
Модерният архитектурен облик на София е създаден в 
края на ХІХ и първата половина на ХХ в. През първите 
три десетилетия след избора на София за столица на 
независимото Българско княжество тук са привлечени 
да работят даровити чужденци. София дължи много от 

емблематичните си сгради и паметници на архитектите 
Фридрих Грюнангер, Виктор Румпелмайер, Херман 
Майер, Херман Хелмер и Фердинанд Фелнер, Антонин 
Колар, Вацлав Прошек, Пернигони,  Александър По-

The first urban plan of 
Sofia, 1879

The coat of arms of 
Sofia, today

The coat of arms of 
Sofia, 1900

The coat of arms
 of Sofia, 1911
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меранцев, Александър Смирнов, на 
скулпторите Арнолдо Дзоки, Андре-
ас Грайс, Рудолф фон Вайр, Перукети, 
Филоти, Харди, Вокар. През 1881 г. в 
София се появява първата образцова 
европейска сграда – Софийският 
княжески дворец, изграден в стил 
необарок с интериори в неорококо. 
Най-осезателно архитектурният 
облик на София се определя от вли-
янието на  виенския историцизъм и 
сецесион.  

Малко след 1900 г. на сцената се появява първото поко-
ление български архитекти – възпитаници на европей-
ски архитектурни школи – Петко Момчилов, Йордан 
Миланов, Пенчо Койчев, Наум Торбов, Антон Торньов, 
Георги Фингов, Киро Маричков, Никола Лазаров, и 

декораторите проф. Сте-
фан Баджов и Хараламби 
Тачев. Повечето от тях  се 
изявяват в областта на 
сецесиона. Наследството 
на тези архитекти и до 
днес определя най-съ-
щественото в архитектур-
ната специфика на София. 
Сред техните най-важни 
постижения е синтезира-
нето на характерния за 
София неовизантийски 

стил, (известен още като национално-романтичен бъл-
гарски вариант на сецесиона), чрез който те създават 
представителен и отличаващ се образ на най-важните 
обществени сгради в младата тогава европейска сто-

лица: Палатата на Светия Синод, Ду-
ховната академия (сега: Богословски 
факултет на Софийския университет), 
Православната духовна семинария с 
църква „Св. Иван Рилски”, прекрас-
ните църкви „Св. Николай Софийски 
(Нови)”, „Св. Параскева (Нова)” и „Св. 
Седмочисленици”, старата софийска 
катедрала „Св. Неделя” („Св. Крал”), 
Общинската минерална баня, Ха-
лите. С присъщото на сецесиона 

изящество, в образците на нацио-
нално-рамантичния му вариант са 
претворени ярки декоративни и 
конструктивни елементи от класи-
ческата византийска архитектура 
и от средновековното българско 
строително изкуство. Чрез тези 
образци създателите им успяват да 
„впишат” убедително модерността 
в хилядолетната плът на града и да 
изтъкнат достойнството на София 
като наследница на най-важни об-
щоевропейски ценности.     
Архитектурата от периода между двете световни 
войни. След войните на Балканите и Първата световна 
война, строителството на административни сгради и 
хотели придобива съществено значение за София и в 
него се влага значителен 
финансов ресурс. Стра-
ната, както и столицата, 
се радва на бърз и неот-
клонен стопански възход, 
който към 1939 г. поставя 
България сред първите 
десет европейски дър-
жави по икономически 
растеж и обем на износа. 
Общественото строител-
ство между двете светов-
ни войни се развива под 
знака на късния сецесион и различните тенденции 
на модернизма. 
Бляскави архитекти като Георги Фингов, Димо Ничев, 
Георги Апостолов, Антон Торньов, Киро Маричков про-
дължават да проектират силно инди-
видуализирани сецесионови сгради 
с оригинални фасади, в които е вклю-
чена разнообразна украса. В същото 
време архитектите Иван Васильов, 
Димитър Цолов, Станчо Белковски, 
Пенчо Койчев и още няколко други 
внасят нов момент в монументалната 
и луксозна жилищна архитектура на 
София със своите ярки образци на 
модернизма, белязани най-вече от 

The Ministry of Defence

The Military Club

The building of the 
National Assembly

The Monument to 
Liberator Tsar

The Royal Palace 

The neo-Baroque 
building of Ivan Vazov 

National Theatre
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влиянието на немския функционали-
зъм и Баухаус. В няколко централни 
публични сгради, като Българската 
народна банка и Народната бибили-
отека „Св. св. Кирил и Методий” Иван 
Васильов и Димитър Цолов въвеждат 
и елементи на немската „обновена 
класика” от края на 30-те години на 
ХХ в. В своите мащабни проекти от 
началото на 30-те години Васильов 
и  Пенчо Койчев – всеки по своему, 

умело вплитат конструктивни и декоративни елемен-
ти, заети от старото българско строително изкуство. 
Пример за това може да бъде каменната пластика 
при входа на Съ-
дебната палата (П. 
Койчев, 1927–1936 
г.), пресъздаваща 
украсата на Кръг-
лата църква в 
Преслав от X в., 
или пък специ-
фичните тънки 
аркирани коло-
нади и каменната 
облицовка с би-
гор на църквата 
„Св. Неделя” (1936 
г.). На това стило-

во движе-
ние в бъл-
гарската модерна архитектура, определяно от 
кръга на създателите му като „родно изкуство”, 
дължим и някои своеобразни сгради, раз-
пръснати из стария градски център. В София 
не можем да пропуснем да се възхитим и на 
щедрото наследство на арх. Никола Лазаров, 
единственият между големите архитекти на 
София възпитаник на парижката архитектурна 
школа, оставил ни ред внушителни сгради в 
духа на френския необарок. Най-впечатляващи 
сред тях са Министерството на земеделието, 
Военният клуб, Софийският университет (съв-
местно с французина Бреасон). 
Социалистическа архитектура от сталински 
тип. Смяната на режима на политическо уп-

равление в България веднага след 
Втората световна война води до съ-
ществени промени в архитектурния 
образ и градоустройственото разви-
тие на София. Комунистическата власт 
предприема мащабно преустройство 
на централната градска част. Новите 
управници изграждат централния 
площад „Ленин” (сега: пл. „Незави-
симост”), по проект на специално 
поканения за целта съветски архитект 
Щусев. Сградите на сегашния прави-
телствен комплекс – Президенството, Министерският 
съвет, бившият Партиен дом (сега: административната 
сграда на Народното събрание), както и зданията на 
ЦУМ, на хотел „Шератон-София” (бивш хотел „Балкан”) 

са чужди на архите-
ктурната традиция в 
София от предишни 
епохи. 
 В най-новия период 
от развитието си – в 
годините след демо-
кратичните промени 
–  софийската архи-
тектура е белязана 
от разнообразие и 
експерименталност, 
свързани с почерците 
и амбициите на съ-
временните столични 
архитекти. За послед-
ните две десетилетия 

значително се модернизира обликът на обществените 
и жилищните сгради в София, а в историческия център 
са реставрирани или обновени немалко красиви стари 
здания. Постепенно наби-
ра сили и една проектант-
ска тендендия за по-чуст-
вително отношение към 
старата архитектура чрез 
„постмодерно” вписване 
на унаследените стилни 
сгради или техни елементи 
в нови, раздвижени кон-
струкции от стъкло, камък 
и метал.    

The National Palace 
of Culture

Former Communist 
Party House

The building of the 
Bulgarian National 

Bank

Downtown buildings 
in the neo-Baroque
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Музеи 

В София се намират най-старите и най-
големи музеи в страната. Известните в 
цял свят тракийски златни и сребърни 
съкровища, открити по българските 

земи, както и много други от елинисти-
ческата, римската и средновековната 
епоха, могат да се видят в Национал-
ния исторически музей, разположен 
в Бояна, в подножието на планината 
Витоша и в Националния археологиче-
ски музей на пл. „Атанас Буров” №1. Дру-

гите най-важни 
музеи в София, 
които не бива 
да пропуснете 
да посетите, са 
Националният 
музей на българ-
ското изобрази-
телно изкуство 
(НМБИИ) и На-

ционалният етнографски 
музей – и двата разполо-
жени в сградата на бив-
шия царски дворец на 
пл. „Княз Александър І”, 
Националният военно-
исторически музей в кра-
сивия парк на Военната 
академия, Националният 
природонаучен музей на 
бул. „Цар Освободител”, 
Националният музей „Земята и хората” с единствената 
по рода си в Европа колекция от скъпоценни камъни 
и минерали, разположен недалеч от НДК. Винаги на 
високо художествено ниво са временните ретроспек-
тивни изложби на Софийската градска художествена 
галерия (в Градската градина), а посещението в залите 
на Националната галерия за чуждестранно изкуство 
предлага приятни мигове на „бягство” от ежедневието 
към необозримите пространства на европейската и 
японската живопис. В Криптата на катедралния храм 

„Св. Алексан-
дър Невски” 
е изложена 
колекцията 
от  икони и 
творби на ста-
рото църков-
но изкуство, 
сътворени от 
поколения 
български 
майстори. Не 

по-малко вдъхновителна е колекцията от икони, све-
щена утвар и др. на Църковноисторическия музей. В 
подкрепа на казаното 
ще добавим един мно-
гозначителен отзив на 
германска гражданска, 
след като е разгледала 
гостуващата в Мюнхен 
през 2008 г. изложба на 
икони от този музей: „До-
сега знаех само името на 
България, сега познавам 
нейната душа”.   

The National Gallery 
for Foreign Arts

The National Archaeo-
logical Museum at the 
Bulgarian Academy of 
Sciences

The National Museum 
of History

Valchitrun gold 
treasure

Votive plaque 
depicting 
a Thracian 
horseman – 4th 
century BC

The Earth and Man 
National Museum

The Crypt of 
of St Alexan-

der Nevskiy 
Cathedral 

Church
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СОФИЯ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ 02
Религия 
Преобладаващата част от 
жителите на София, както 
и българите изобщо, са 
православни християни. 
В столицата днес има 50 
действащи православни 
църкви и 9 манастира. В 
София, срещу античната 
базилика „Св. София” и 
близо до катедралата „Св. 
Ал. Невски”, се намира 
седалището на висшия 
управителен орган на 

Българската православна църква – Светия Синод. 
Стилът на софийските православни църкви, особено на 
построените по време на Третото българско царство 
(1878–1944), се отлича-
ва със силно изразена 
приемственост спрямо 
класическите византий-
ски модели и българ-
ското средновековното 
църковно-декоративно 
изкуство.       
Едно от най-красивите и 
вълнуващи неща, които 
човек може да преживее 
в София, е да присъства 
на православна литур-
гия, особено сред мра-
морните и алабастрови 
резби на „Св. Ал. Невски”, осветени от хиляди свещи, 
или пред внушителните позлатени иконостаси на 
старата митрополитска катедрала „Св. Неделя” и на 
„Св. Седмочисленици”. За разлика от католическата, 
православната литургия се отслужва само от живи гла-
сове – в църквата има хор. В българските православни 
църкви е недопустимо да се плаща входна такса, както 
в подобни храмове в Европа. Тук християните подпо-
магат своите църкви, купувайки от тях свещите, които 
палят при молитва, или оставяйки дарение според 
сърдечната си воля 
Няколко православни храма са тясно свързани с раз-
лични емигрантски общности, установили се в София, 
например руската църква „Св. Николай Чудотворец” и 

румънската църква „Св. Троица”. 
Възникването на първите католически християнски 
общности в София е свързано с колонията на Дуб-
ровнишките трговци. В края на XV в. е вече имат своя 
църква, в която служат монаси-францисканци. Днес 
в София има католическа катедрала – „Св. Йосиф”, 
построена през 2006 г. Католическата църква по 
източен обряд (униати) също има свой молитвен дом  
– църквата „Успение на св. Богородица”.
Християнството в София съжителства без напрежение 
и с по-малобройните, местни общности на евреи и 
мюсюлмани. Централната софийска синагога (1909 

г.) – ретата по големина в Европа, е храм на юдеите-
сефаради, които се установяват в София през XVI в. 
Единственият днес действащ храм на мюсюлманите 
в София е Баня баши джамия (XVI в.) построена по 
проект на великия османски архитект Мимар Синан, 
помохамеданчен българин. В столичния квартал Кня-
жево, непосредствено до енорийската църква „Св. Ни-
колай”, се намира тюрбето на Бали ефенди – гробница 
на ислямски светец от XVI в., почитан и от християните.     

The Catholic Cathedral of  
St Josef, 2006

The Sofia Synagogue, 
1909

The St Sedmo-
chislenitsi Chuch

The old Metropolitan 
Cathedral of St Nedelya

The Banya-bashi 
Mosque, 16th  century 

The Russian church 
of St Nicholas
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СОФИЯ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ 02
Културен календар      
Репутацията на съвременна София като космополитен 
и артистичен европейски град до голяма степен съз-
дават редицата международни и национални форуми 
– музикални, филмови, арт и фолклорни фестивали 
и салони на изкуствата. Не по-малко любопитни за 
посетителя на столицата са ритуалите и обичаите, 
свързани с тържествата по повод национални и 

религиозни празници и 
честването на годишнини 
от важни исторически 
събития. 
Фестивали:
Международният фести-
вал “Софийски музикални 
седмици” е най-значи-
телното музикално съби-
тие в София и в страната. 
Ежегодните изяви са през 

месеците май–юни. От 1982 г. е член на Асоциацията на 
европейските фестивали за музика, театър и балет, в 
която членуват най-престижните фестивали в Европа. 
Международният кино-фестивал “София Филм Фест” 
се провежда ежегодно в София през месец март. Той 
се утвърди като изключително авторитетен форум за 
алтернативно, европейско, независимо и авторско 
кино. 
Европейският музикален фестивал се провежда през 
месеците март–април и през последните години доби 
широка популярност сред ценителите на класическа 

музика.
Световното триенале на архитектурата 
“Интерарх” събира едни от най-големи-
те имена на световния архитектурен 
елит. Председател на академичния 
съвет на Международната академия на 
архитектурата е българският архитект 
Г. Стоилов.
Фестивалът “Арт диджитъл” е форум 
за съвременно изкуство, представящ 
творби на експерименталния театър, 

мултимедия, инсталации, компютърен дизайн, елек-
тронно-акустична музика и др. Провежда се в средата 
на юни, в залите на СБХ на ул. „Шипка” 6. 
Софийският международен фолклорен фестивал 
“Витоша” представя традиционни танци и музика на 
народите. Провежда се през месец юли, на открити 

сцени пред Народния театър и в различни квартали 
на столицата.
Фестивалът “Млади музикални дарования” се провеж-
да през месец септември в зала „България”. Има за цел 
да стимулира създаването и разпространението на 
българско музикално творчество.
Фестивалът “Sprite Графити” е поле за изява на млади 
хора от много страни, влюбени в едно от 
най-провокативните урбанистични изкуства 
– рисуването на графити. Провежда се всяка 
година през юни в градината пред НДК. 

Празници
Официални празници:
Национален празник на Република България. 
Отбелязва се на 3 март – датата на подпис-
ване на Санстефанския мирен договор след 
Освобождението на България от Османско 
владичество.
  Ден на храбростта и Българската 
армия. Чества се на 6 май – денят, в който пра-
вославната църква почита Св. Георги Победо-
носец. Официалните ритуали включват тържествен 
водосвет на знамената светини и бойните знамена, 
поднасяне на венци пред паметника на Незнайния 
воин и военен парад на площад „Княз Александър І”.
Ден на българската просвета, култура и писменост – 
24 май. Отбелязва се с шествие и тържествена заклю-
чителна церемония пред Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий”. Празникът е уникално в свето-
вен мащаб честване на просветата. Посветен е на де-
лото на светите братя просветители Кирил и Методий, 
създатели на славяно-българската азбука. Тя 
и създадената на нея книжнина поставят през 
ІХ в. началото на приобщаването на източните 
и южните славяни към християнската вяра и 
култура. Братята Константин-Кирил Философ 
и Методий се почитат и от католическата 
църква като светци-покровители на Европа. 
Ден на Съединението – 6 септември, свързан с 
Акта на присъединяване на областта Източна 
Румелия към Княжество България през 1885 г.
Ден на Независимостта – 22 септември чества 
Декларацията за независимост на обединена 
България от 1908 г., с която Българското кня-
жество е обявено за независимо царство и 
българският монарх (тогава – Фердинанд) 

The monument 
to St St Cyril and 

Methodius
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СОФИЯ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ 02
приема титлата „цар на българите”.
Ден на народните будители – 1 ноември. Празникът 
е посветен на делото на книжовниците, просветите-
лите и всички, съхранили през вековете духовните 
ценности на нацията.
Чествания на годишнини от важни исторически 
събития: 

Обесването на Васил Левски. Отбелязва се на 19 
февруари с поднасяне на венци и цветя пред памет-
ника на националния герой Васил Левски. 
Ден на паметта на героите. Ежегодно на 2 юни  в 
12.00 часа сирени огласят българските градове 
и села в памет на загиналите за свободата на 
отечеството. Чества на деня, в който е загинал 
големият български поет-революционер Христо 
Ботев, оставил безсмъртните стихове „Тоз, който 
падне в бой за свобода, той не умира...”
Празници на София:
Годишнина от Освобождението на София от ос-
манско владичество. Отбелязва се на 4 януари с 
тематична програма от културни инициативи. 
Ден на София. Отбелязва се на 17 септември в чест 
на светата мъченица София и дъщерите й Вяра, 

Надежда и Любов. Част от празника  е Есенният салон 
на изкуствата. 
Християнски празници: 
Богоявление (Йордановден) – 6 януари. Отслужва се 
Велик богоявленски водосвет, съпроводен с традици-
онното “спасяване на кръста“.  На този ден се извършва 
и празничен водосвет на българските бойни знамена 
– ритуал, въведен още през Х в. от българския цар 
Симеон I Велики.
Сирни Заговезни (Неделя Сиропустна – на всеоп-
рощението) – последната неделя преди началото 
на Великите пости. В църквите се отслужва Златоу-
стова литургия, а на вечернята става взаимно опро-

щение. Любопитна гледка 
на този ден е шествието на 
кукери от пл. “Св. Неделя” 
по бул.“Витоша” до НДК.  Ку-
керството е древен езически 
ритуал, свързан в народните 
вярвания за прогонването 
на зли духове и измолването 
на здраве и плодородие за 
дома.   
Тодоровден. Отбелязва се 

в първата събота след Сирни Заговезни. На този 
празник се организират  конни надбягвания в с. 
Лозен край София и в столичните квартали  Банкя 
и Кремиковци.
Една извънредно популярна и уникална традиция 
е честването през месец март на “Баба Марта” – 
обичай, свързан не с християнския празничен ка-
лендар, а с местните народни вярвания, унаследени 
от древни времена. Ежегодно на 1 март българите 
си подаряват мартеници – накити от преплетени 
конци (най-често червени и бели) с различна 
форма – за здраве, щастие и късмет. В миналото 
смятали мартеницата за амулет, предпазващ хората 
и домовете им от “злите сили” на отиващата си зима. 
Затова мартеницата се носи до появата на първото 
цъфнало дръвче и се завързва на клоните му, като 
„заклинание” за плодородие и съгласие между човека 
и природата. Тази самобитна 
народна традиция носи много 
радост и красота за хората, 
зарежда ги с енергия и надежда.
Връбница (Цветница). Така по-
пулярно се нарича честването 
на Вход Господен в Йерусалим, 
последната неделя преди Въз-
кресение. Празникът е особе-
но живописен – централните 
градски улици и църквите се 
изпълват с празнично облечени 
хора, носещи пролетни цветя и 
върбови клонки.
Великден (Възкресение Христово) е най-големият 
празник за християните в София и в страната. Тържест-
вената великденска литургия се отслужва във всички 
църкви късно през нощта в събота срещу неделя. В 
неделя на Възкресение роднините се събират на 
празнична трапеза с традиционно меню: козунак, 
варени писани яйца и печено агне. 
Коледа (Рождество Христово) е вторият по важност 
за българите християнски празник. През седмицата 
преди Рождество в София се организират множество 
благотворителни концерти в домовете за деца в не-
равностойно положение, инициативи за събиране на 
средства и дарения за старчески домове. 

Martenitsa

The Statue of Sofia

Horse-races in Bankya
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СОФИЯ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ 02
Паркове и градини

Наречена в мотото си град, който 
„расте, но не старее”, днес София 
чувствително е пораснала по раз-
мери, но „младее” със свежестта 
на своите паркове и градини. Тук 
ще усетите липсващата в други 

столици възможност, в мигове на умора, за броени 
минути да замените оживените градски зони с ня-
кое от многобройните озеленени пространства за 
отдих. Или пък бързо да се заредите с тишина и чист 
планински въздух в прохладните обятия на Витоша, 
„на две крачки” от шумния и напрегнат метрополис. 
Най-големият парк в централната част на София е 

Борисовата градина, наречен така 
по името на цар Борис III (упр. 1918–
1943). В парка се намира езерото 
Ариана, където можете да се пово-
зите на лодка или на водно колело 
от пролет до късна есен. През зимата 
езерото се превръща в най-голямата 
открита ледена пързалка в града, 
с площ от 1200 кв. м. Във вътреш-

ността на пар-
ка ще откриете 
тенис кортове, 
басейни, трасета 
за колоездене, 
стадион “Бъл-
гарска Армия” 
и националния 

стадион “Васил Левски”, 
а езерото с водните ли-
лии е любимо място на 
столичани за романтич-
ни разходки. 
В София има още десетки 
градини и зелени площи, 
но най-популярни, раз-
положени в широкия 
център, са Градската 
градина, градината при 
Докторския паметник, 
градините около сградата на бившия Царски дворец, 
около църквите  „Св. София”, „Св. Параскева Нова”, „Св. 
Седмочисленици”, „Св. Георги Победоносец” на бул. 
„Патриарх Евтимий”, „Св. св. Кирил и Методий”, паркът 
при „Св. Никола Софийски”. В годините след Втората 
световна война са проектирани и залесени обширни-

те зелени площи на Южния и Северния паркове и са 
благоустроени по-старият Западен парк и национал-
ният парк Витоша. Околностите на София предлагат 
разнообразие от възможности 
за спорт и почивка на нейните 
жители и гости през уикендите и 
ваканциите. На първо място това 
са планините, които заобикалят 
Софийското поле: Витоша, Люлин, 
Плана и югозападните склонове 
на Стара планина.

Ariana Pond

Water-lilies Pond 

The Summer Stage in 
the Boris’ Garden Park
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СОФИЯ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ 02
Природен парк “Витоша”

Планината Витоша е най-старият природен парк на 
Балканския полуостров. Нейният величествен силует е 
видим от почти всяка точка на града и е неразделна част 
от образа на София. През 1934 г. с активното участие на 
българската природозащитна общественост, част от 
планината с площ 6600 ха е обявена за парк. Границите 
му са се променяли многократно и днес обхващат цяла-
та планина с площ от 27 079 ха. На територията на парка 

са установени 61 типа местообитания, като най-голям 
природозащитен интерес представляват естествените 
смърчови гори, торфените комплекси, морените и 
пещерите. Витошката растителност включва всички 
растителни пояси, характерни за българските планини, 
с изключение на алпийския. Паркът е местообитание 
на множество балкански ендемити, а по откритите ви-
соки части на планината могат да се видят кълбестите 
жълти цветове на ви-
тошкото лале (Trollius 
europaeus). Броят на 
видовете орхидеи, 
описани на терито-
рията му е около 30.
Планината е дом за 
множество едри и 
дребни бозайници, 
птици, насекоми, зем-
новодни и влечуги. 
През различните се-
зони на Витоша могат 

да се наблюдават близо 
200 вида птици, като около 
120 вида от тях гнездят на 
територията й. Характер-
ни обитатели на смърчо-
вите гори са сокерицата 
(Nucifraga caryocatactes), 
боровият синигер (Parus 
ater), кръсточовката (Loxia 
curvirostra) и др. В планина-
та се намира най-дългата 
пещера в България – Духла-
та – природна забележителност с дължина на галерии-
те около 18 км, разположени на 6 пещерни нива. София 
е единствената европейска столица, в непосредствена 
близост до която живее кафява мечка. От 2002 г. адми-

нистрацията на парка работи успешно по проект за 
възстановяване на популацията на балканската дива 
коза – вид, изчезнал от планината преди повече от 100 
години. При създаването на парка са били обявени 
едни от първите резервати 
в България – „Бистришко 
бранище” и „Торфено бра-
нище”. Разположеният върху 
североизточния склон на 
Витоша резерват „Бистриш-
ко бранище” е създаден, 
за да бъдат съхранени в 
естественото им състояние 
високопланински смърчови 
гори, субалпийски тревни 
съобщества, скални обра-

Zlatnite Mostove 
locality

The Boyana Waterfall

Vitosha Mountain
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зувания и каменни 
реки. През 1977 г. ре-
зерватът е определен 
за биосферен, съглас-
но международната 
програма на ЮНЕСКО 
„Човек и биосфера”. 
В резерват „Торфено 
бранище” се съхра-
нява най-големият в 
България комплекс 
от високопланински 
торфища, с характер-
на влаголюбива рас-
тителност и изключителни водозадържащи свойства. 
Изкачването на Витоша е цел на първите организи-
рани туристи в България. Туристическото движение 

в България води началото си от 
изкачването на Черни връх на 
27.08.1895 г., организирано от 
писателя Алеко Константинов. 
Днес паркът притежава добре 
изградена туристическа инфра-
структура с обща дължина на 
пътеките и алеите над 300 км. 
Планината предоставя отлични 
условия за пешеходен туризъм 
през всички сезони, ски спорт 
във всичките му разновидности 
(6 ски-писти с обща дължина 

13,6 км),  скално и ледено катерене, делтапланеризъм, 
планинско колоездене, конни преходи, а също и за ал-
тернативни зимни спортове, щадящи околната среда 
– snowkiting, kitewing 
и др. В северната част 
има множество хижи 
и хотели. Най-извест-
ните туристически 
маршрути започват 
от изходни пунктове в 
кварталите „Княжево” 
и „Драгалевци” към 
местностите Алеко 
под Черни връх, Злат-
ните мостове и Копи-
тото. Повече инфор-

мация за обществения 
транспорт до Витоша 
и полезни телефони 
можете да намерите 
в раздел „Полезна ин-
формация”.
 Природен парк “Ви-
тоша” е най-посеща-
ваната защитена те-
ритория в България, 
а близостта му до 
София го превръща 
в място за възпита-
ване на отговорно 

отношение към природата. Паркът е предпочитано 
място за провеждане на зелени и спортни училища за 
децата. През последните години в него са изградени 
множество информационни 
кътове и познавателни алеи.  За 
всички любители на природата 
функционират природозащит-
ният център в Драгалевци, 
Музеят на мечката в местност-
та Дендрариума, Музеят на 
водното конче и Къщата на 
совите в местността Белите 
брези, информационната алея 
за торфищата в местността 
Офелиите, дендрологичната 
алея за незрящи и интерпрета-
ционният детски център в местността Дендрариума. 
В местността Игликина поляна е изградена алея за 
хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. 

В Националния пар-
ков информационен 
център в София ще ви 
осведомят за всички 
български паркове и 
за голям брой други 
защитени територии в 
страната и в чужбина. 
Достъпът до Витоша е 
осигурен чрез редо-
вен автобусен транс-
порт и лифтове.
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Места за пазаруване, заведения за хранене и 
развлечения

Пазаруване. Традиционни търговски центрове в 
София са Централен универсален магазин (ЦУМ) на 
пл. „Независимост”, както и пешеходният търговски 
булевард „Витоша”. На „Витоша” са разположени 
главно бутикови магазини на световноизвестните 
дизайнерски марки за облекло, обувки и козметика. 
Още много такива бутици ще откриете в построените 
през последните пет години молове: Mall of Sofia, City 
Center Sofia, Sky City, Serdika Center, и др., които бързо 
се превърнаха в любимо място за пазаруване, заба-
вления и срещи на софиянци. Някои от традиционни-
те за пазаруване зони в центъра, като ул. „Пиротска” 
и ул. „Граф Игнатиев” заедно с площад „Славейков” 

са устроени като приятни пешеходни алеи.  В по-
периферните 
квартали на 
София има два 
хипермаркета 
на търговската 
верига МЕТРО, 
четири на КА-
УФЛАНД и се-
дем на БИЛЛА. 
Работно време 
на магазините. 
Повечето мага-

зини в столицата са отворени от 10.00 ч. до 19.00 ч. в 
делничните дни и от 11.00 ч до 18.00 ч в събота. В 
неделя работят само големите шопинг центрове, 
хипермаркетите и денонощните магазини за хра-
нителни стоки. В неделя са отворени също и почти 
всички ресторанти и барове, като и 24-часовите 
заведения за бързо хранене.  Начини на плащане. 
Плащанията в търговската мрежа се извършват 
предимно в брой. Големите магазини и част от 
заведенията приемат плащания с кредитни карти, 
най-често Visa или Mastercard.
Заведения за хранене. Гастрономията и интересът 
към определена национална кухня, даже сами по 
себе си, могат да бъдат отличен повод за пътуване, 
а ако при това кулинарните предложения се окажат 
изкусителни, те могат да станат доминиращ гурме-
акцент в приятните спомени от пътешествието. 

София предлага значително разноо-
бразие от традиционни и екзотични 
кулинарни преживявания. За тях 
гостът на столицата  може да се осве-
доми с помощта на някой от сайтовете, 
предлагащи списък на изискани рес-
торанти и възможности за кетеринг  
(вж. „Полезна информация”). Ако пък 
гостът се остави на интуицията си на 
кулинарен авантюрист, тя може да го 
отведе в някое малко ресторантче 
с вкусни „домашни” ястия  и в т.нар. 
механи, или пък в крайградски ресторант във вид на 
воденица, или на цяло имение, където да усети духа на 
стара България. 
В София има около 500 заведения за хранене: ресто-

ранти с европейска и с чуждестранна кухня, бистра, 
ресторанти с дивеч, пицарии, брасерии, ирландски 
пъбове и енотеки, виенски салони и суши-барове, еко-
бистра, вегетариански ресторанти, така че изборът 
съвсем не е малък. 
Въпреки, че глобализацията вече е довела навсякъде до 
размиване и смесване на границите, 
включително и между кулинарните 
традиции, в София все още могат да 
бъдат опитани ястия, почерпени от 
старите градски или селски рецептур-
ници, от обичаите на манастирските 
магерници, или дори – менютата за 
официални вечери в царския дворец.
Естествено, най-желано за гостите 
би било да опитат ястие от традици-
онната българска кухня, при уговор-

The Central Universal Store 
(TsUM)

Vitosha 
Boulevard

Mall of Sofia

City Center Sofia

Sofia’s Central Hali,  
or simply  Halite 
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ката, че в нея има много ориенталски 
елементи, чиято популярност отдавна 
ги е приобщила към националната 
кухня, или пък – към общите кулинарни 
вкусове на Балканите. Едва ли гостът на 
столицата би пропуснал да се наслади 
на превъзходната шопска салата от 
свежи зеленчуци с бяло сирене – най-
славното блюдо на софийския регион, 
или пък да пробва софийска баница със 
сирене или спанак, таратор, каварма, 

мешана скара, пълнени чушки, мусака, за да влезе в 
българската кулинарна тема. И към това ако се добави 
и неподправената обстановка на някой от битовите 
ресторанти с автентичен фолклор в програмата, то 
спомените ще бъдат трайни. 
Няма да останат разочаровани и любителите на 
френската, италианската, арменската, турската, китай-

ската, индийската, руската, 
ливанската, мароканската 
кухня, в някои ресторанти 
приготвяни от гост-готвачи 
от висока класа. Ортодок-
салните евреи ще открият 
с облекчение, че в София 
има и луксозен ресторант за 
кашерна храна. Съществуват 
и 17 специализирани рибни 
ресторанта, повечето с амби-

ция да предлагат ястия само от пресни морски дарове. 
Вкусната храна в комфортна обстановка е немислима 
без бутилка вино. В града съществуват ресторанти с 
над 150 предложения във винената си листа от всички 
известни световни производители, но за вас най-инте-
ресно би било дегустирането на българските. Сорто-
вете „Мавруд” и „Широка Мелнишка лоза” се отглеждат 

само в България. В София има и няколко 
много добри вино-бара, както и еноте-
ки, където при дегустацията ще бъдете 
насочени от енолог. По-смелите гости 
на града трябва да опитат и ракия, бъл-
гарският (гроздов) вариант на шнапса, 
калвадоса, а в известен смисъл – и на 
уискито. Като модерен европейски 
град, София следва кулинарната мода, 
поддържайки и няколко ресторанта 

и барове, в които се предлага фюжън-
кухня – онази точка, в която въображе-
нието и импровизацията приобщават 
гастрономическите канони на Запада 
към своеобразието и пикантериите 
на левантинската и екзотичната кухня. 
Добро решение биха били и няколкото 
панорамни ресторанта в центъра на 
града, добавящи към угощението и 
интригуващата гледка към София от 
птичи поглед.

Развлечения и културен живот
В София е трудно да се скучае. С множеството си 
концертни зали, художествени галерии, клубове, 
кафета, ресторанти, дискотеки и ъндърграунд локали, 
повечето от които са отворени до много късно вечер, 
или през нощта, столицата предлага разнообразни 
забави и приключения за 
всички вкусове и маниери. 
Светският етикет не е чужд 
на по-състоятелните среди 
в столицата, но по прави-
ло артистичният живот в 
София приятно изненадва 
чужденците с по-голямата 
свобода на общуване и не-
посредственост на нравите, 
отколкото това е възможно, 
например, в Западна Европа и САЩ. Ценителите на 
класическа музика не бива да пропускат софийската 
музикална сцена, чиято програма е наситена с изпъл-
нения на български и чужди музиканти от най-висока 
класа. Често незабравими концерти се организират 
в зала „България”, в залата на Софийска градска худо-
жествена галерия или в балната зала на Военния клуб. 
Софийската опера и балет обитава зала, 
смятана от световноизвестни дириген-
ти за една от малкото със съвършена 
акустика в света. В своята стогодишна 
история софийската оперна школа е 
дала едни от най-великите гласове на 
световната сцена.     
Култовите филми пристигат в София 
бързо, понякога изпреварвайки дори 
Париж и Брюксел. Централните кина в 
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София са “Арена Запад”, “Арена Мла-
дост”, “Cinema City” в Mall of Sofia, 
“Cineplex” в Sofia City Center, Филмо-
течно кино “Одеон”, “Люмиер”, “Дом на 
киното”, кино “Евро синема” в Евро-бъл-
гарския културен център с два салона.  
Сцените на десетките столични театри 
ще ви дадат възможност да се срещнете 
с най-доброто от българския драмати-
чен репертоар.
София предлага не само наслади за 

духа и сетивата, но и добри условия за занимания с 
различни видове спорт – на открито и в специализи-
рани зали. Най-натоварващи, може би, са спортните 
занимания на Витоша – ски, планинско колоездене, 
пейнтбол или просто туристически преходи, но не по-

малко забавни са игрите на билярд, боулинг или дартс 
в града. (Вж. раздел „Полезна информация”). 

Нощна София
Когато в София се свечери, Витоша се превръща в пле-
нителен силует, който за софиянци е свързан с вълну-
ващи образи от българската литература. Магическият 
спектакъл на нощна София ви предлага смайващо из-

обилие от изкусителни възможности 
и роли. Ако през деня градът бива 
пъстър и калейдоскопичен, нощта го 
прави фантасмагоричен, дори само 
с красиво осветените исторически 
сгради, придаващи му вид на теа-
трални кулиси. Не е преувеличено да 
се каже, че нощна София не отстъпва 
на големите европейски столици 
с възможностите и качеството на 

атракциите и забавленията, които 
предлага, а те често са неочаквани и 
носят бохемски дух. Ако се съмнявате, 
ще ви изненадаме с екстравагантната 
възможност  да  карате ски нощем, до 
22 часа, на Витоша, само на около 30–40 
минути път с автомобил от центъра на 
града. Колкото до заведенията в полите 
на Витоша – те ви предлагат забавления 
до зазоряване заедно с неповторима 
гледка отвисоко към светлините на 
града... 
Ако пък снегът отдавна се е стопил, значи е топло и ули-
ците в центъра на града са пълни с хора и автомобили 
до късно през нощта. Пропуснали сте да се снабдите 
с билет за оперен спектакъл или концерт – може да 
се възползвате от други 
възможности за приятно 
прекарване на нощта. Мо-
жете да изберете някой 
от многобройните нощни 
клубове, около двеста на 
брой в София, както и пред-
лаганите от тях програми.  
Адресите им ще откриете 
в интернет (Вж. „Полезна 
информация”). 
Провокативна е атракцията 
на така наречените фолк клубове. По-изискан вариант 
за забавления са пиано баровете в столицата. В со-
фийските пиано-барове може да се  танцува. В някои 
от тях има и караоке, което е новост в нощния живот 
на града и често необичайно за този род заведения 
на други места. Но ако наистина ви се танцува или 
припява, тогава по-добър избор са елитните столични 
дискотеки, където вече редовно гостуват световно-
известни диджеи. За авантюристите 
нощните клубове в кв. Студентски град 
биха били истинско приключение. В Со-
фия има и ъндърграунд клубове, чиято 
артистична клиентела е маниакално 
пристрастена към един или друг от 
съвременните стилове музика – хауз, 
техно, готик, куул и какво ли още не… 
Джазът е особено популярен в София – 
в няколкото култови джаз-локали често 

The Military Club
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може да се слушат на живо изпълнения на световно 
равнище срещу ниска входна такса. Не липсват и част-
ни клубове със стриптийз, с гей-клиентела, или пък 
съобразени с вкусовете на повлияни от източния ми-

стицизъм “нощни птици”.  В сградата 
на Софийската опера има кабаре.
София нощем не забравя и хората с 
вкус към хазарта. За пристрастените 
има богат избор на игрални зали, 
както и две големи лицензирани ка-
зина, които предлагат всички видове 
игри на маса – рулетка, Блек Джек и 
др., както и електронни ротативки. 
Обслужването в големите казина 
е на високо професионално ниво. 
Има две вериги заведения в София, 

които могат да заситят глада ви след полунощ. Там е 
доста весело, макар и не претенциозно. Храна за в 
къщи може да се купи и в денонощните магазини за 
хранителни стоки.

Транспортен център на България 
Освен важно икономическо, политическо и културно 
средище в Югоизточна Европа, София е важен транс-
портен център на Балканите. През града минава най-
пряката сухопътна връзка от Западна и Средна Европа 
към Азия. Градът има добре изградена и съобразена с 
климатичните и релефните особености транспортна 
инфраструктура. На територията му има осем автогари. 
В София се намира най-важният за страната железопъ-
тен възел, който осъществява връзката с вътрешността 
на страната по 5 направления. Възлов обект, разполо-
жен практически в чертите на града, е аерогара София. 

Пристигане със самолет. 
Международното летище София се намира на 10 км из-
точно от центъра на града. Днес аерогарата разполага 

с два терминала и удобни паркинги, които са в състо-
яние да обслужват до 2000 пътника в пикови часове. 
Обособени са Терминал 2 (новопостроен) – за редовни 
полети, и Терминал 1 – за чартърни и нискотарифни 
полети. Зоните за изчакване на полетите са оборудвани 
с денонощни бюра за обмяна на валута, за наемане 
на автомобили, банкомати, офиси на туристически и 
авиокомпании, кафе-барове,  магазини за сувенири и 
печатни издания. Обслужването с масовия транспорт 
е чрез автобуси по линия № 84 (до Терминал 1) и № 284 
(до Терминал 2).                                                                          
 
Пристигане с влак. 
Централната жп гара се намира северно от центъра на 
София. Отворена е от 05.00 ч. до 24.00 ч. Разполага с 30 
гишета за продажба на билети, които работят от 06.00 
ч до 24.00 ч. Средно на ден тя обслужва около 11 000 

Sofia Airport, Termi-
nal 2

Ivan Vazov 
National Theatre
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пътници. Сред услугите, които можете да ползвате тук, 
са гардероби за багаж, обмяна на валута, туристически 
агенции, банкомати. В района на гарата има много 
заведения за бързо хранене, ресторанти, кафенета, 
аптека,  магазинчета за сувенири, вестници и списания, 
книжарници, голяма пиаца за таксита. 
Пристигане с автобус. 

Централната автогара се намира само на 200 м из-
точно от централна жп гара и представлява модерно 
транспортно съоръжение, разполагащо с 50 автобусни 
сектора и 57 каси, които обслужват над 2200 пътника 
на час. Тук ще откриете офиси на автобусни компании, 
магазини и кафенета, ресторанти за бързо хранене, 
аптека, банкомати, денонощно бюро за багаж. Централ-
ната автогара обслужва почти всички международни и 
вътрешни автобусни линии. Няма директен транспорт 
от централна жп гара и централна автогара до аерога-

рата. Най-добрият вариант 
е автобус от централна 
жп гара  (номера 213, 214, 
313, 305) до спирка „Хотел 
„Плиска”, откъдето следва 
прехвърляне на № 84 (за 
Терминал 1) или № 284 (за 
Терминал 2).  
Как да стигнем до центъра 
на София? От междуна-
родното летище може да 
наемете такси при изли-

зане от терминала на пристигащи линии. Стойността 
на услугата е не повече от 10–15 лв. С автобусна линия 
№ 84 или № 284 можете да се придвижите от летище 
София до Орлов мост, като се автобусите са на всеки 
10–15 мин. между 05.00 ч. и 23.00 ч. Трябва да заплатите 
отделен билет за всеки куфар. От централна жп гара 
или централна автогара до центъра на града можете да 
стигнете с такси или с трамвай  (№ 1 или № 7).

Градски транспорт
София разполага с добре 
развита мрежа от обществен 
транспорт – автобуси, трамваи, 
тролейбуси,  метро. Цената 
на билет за едно пътуване в 
автобус, трамвай или тролей е 
1 лв. Билети се предлагат в спе-
циални павилиони на спирките, 
както и в самите транспортни 
средства. Повечето пътни арте-
рии в София се обслужват и от 
маршрутни таксита – минибуси. 
Удобството при тях е, че могат да бъдат стопирани 
във всяка точка от техния маршрут, а не само на спе-
циално опредени спирки. Билетите на цена 1,50 лв се 
купуват от шофьора при качване. Метро. Понастоящем 

софийският метрополитен свързва западната част на 
града – квартал „Люлин” с югоизточната – комплекс 
„Младост”.  С билети за метрото (които се различават 
от другите) можете да се снабдите от билетните каси на 
входа на всяка метро-станция. Таксита. Таксиметровите 
автомобили са само жълти(!) 
на цвят и разполагат с устрой-
ство, показващо стойността на 
услугата. Всяка допълнителна 
регламентирана такса (за по-
викване, престой) трябва да 
бъде изложена на подходящо 
място в автомобила. Запомнете, 
че при поръчване на такси по 
телефона, диспечерът ще ви 
продиктува трицифрен номер 
на колата, която ще ви обслужи.

The Central 
 Bus Station

The Central 
 Railway Station

Sofia metro sta-
tions, interior
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Вие вече сте узнали основното за миналото и съвре-
мието на българската столицата и ако то провокира 
любопитството ви да се запознаете по-отблизо със 
забележителностите на града, да се потопите в свое-
образната му атмосфера и да я почувствате със собст-
вените си сетива, трябва да можете да се ориентирате 
лесно. Времето винаги не достига, а градът не е малък… 
Затова, условно ще го разделим на няколко зони, в които 
ще разкрием най-интересното за посетителя на София: 
„Център”, „Изток–Югоизток”, „Юг–Югозапад”, „Север” и 
„Запад”. Подходяща за начало на нашата разходка е зона 
„Център”. Ако разполагате само с един–два дни,  можете 
да се задоволите само с нея, което ще ви осигури ярки 
спомени за града. 

3.1. ЗОНА “ЦЕНТЪР”

Най-характерната част на българската столица е ра-
йонът между пл. „Света Неделя”, пл. „Независимост” 
(Ларгото), бул. „Княз Дондуков”, бул. „Васил Левски” и ул. 
„Граф Игнатиев”. Тя притежава динамиката на големия 
град, но и удобството на един компактен исторически 
център, където всички забележителности могат да 
се обиколят пеша. Тук са съсредоточени основните 
държавни институции, национални музеи и галерии, 
много театри, концертните зали и операта, важни 
православни църкви и култовите храмове на други 
религии, паметници, площади с историческо значение, 
превърнали се в място за срещи. Централната зона е 
наситена също и с множество луксозни хотели, ресто-
ранти, кафенета, клубове и бутици. 
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Жълтите павета, с кои-
то са покрити пл. „Княз 
Александър І”,  бул. „Цар 
Освободител” и част от 
прилежащите улици, до-
принасят много за свое-
образието на столичния 
център. Софиянци винаги 
са се гордели с тях, защото 
са един от символите на 
града. Паветата са кера-
мични. Първата партида 
е поръчана за изработка 

от Столична община на австро-унгарска фирма. 
Впоследствие производството им се усвоява от бъл-
гарската фабрика „Изида”.
Площад „Независимост” (Ларгото). Тук е правител-

ственият център на столицата, образуван от сградите 
на Президенството, Министерския съвет, адми-

нистративната сграда на 
Народното събрание и 
Министерството на труда 
и социалната политика. 
Архитектурният облик на 
площада е оформен през 
1952–1957 г. на мястото 
на разрушената от бом-
бардировки през Втора-
та световна война улица 
„Търговска” и в него до-
минира сталинският тип 

монументална архитектура. По оста фронтално 
срещу парадния вход на Президентството за-
почва бул. „Цар Освободител”. 
Сгради на държавните институции. Прези-
дентството е внушителна по размери сграда с 
елементи на неокласически стил, типизирана 
от тежка рустицирана каменна облицовка на 
фасадите. Построена е в през 1956 г. по проект 
на колектив с ръководител арх. Иван Данчов. 
Освен Президентството на Република Бълга-
рия, в нея се помещават и две министерства. 
При парадния вход стои на стража почетен 
гвардейски караул, а смяната на поста е една 
от атракциите на столицата. Сградата на Пре-
зидентството, долепена до хотел “Шератон”, 
образува с него цитадела, в центъра на която 
е експонирана част от антична улица и ротондата 

„Св. Георги” (IV в.), сега действаща православна 
църква. От северната страна на площада е сгра-
дата на Министерския съвет (1957 г.), (колектив 
с ръководител арх. Коста Николов). Красивата 
сецесионова сграда в източния край на площа-
да с фигура на феникс и часовник на фронтона, 
в която днес се помещава Министерството на 
труда и социалната политика, е построена през 
1926 г. по проект на арх. Георги Фингов. От изток 
площадът се затваря от административната 
сграда на Народното събрание.
Антични и средновековни забележителности 
около пл. „Независимост”.  Римската крепост 
Сердика е построена през 177–180 г. Стените 
й са се издигали на 10 м над земята, а кулите 

The President’s Office

The administrative 
building of the National 
Assembly

The Ministry of Labour 
and Social Policy  

The Council of Ministers

Tsar Osvoboditel Sq.
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– на 14 м. В Сердика се е влизало 
през четири градски порти, ори-
ентирани по посоките на света. В 
подлеза между Президентството 
и Министерския съвет е експони-
рана източната порта и части от 
крепостната стена, опасвала града. 
На ул. “Искър” са съхранени и изло-
жени останки от североизточната 
кръгла кула. Западната порта може 
да се види отчасти под нивото на 

ул. “Вашингтон”, в двора на но-
вата католическа катедрала „Св. 
Йосиф”. В цитаделата, образувана 
от сградите на Президенството 
и хотел „Шератон” се издига ро-
тондата „Св. Георги” – най-старата 
постройка в столицата. Това е 
една от най-красивите сгради в 
Югоизточна Европа, оцелели от 
времето на император Константин 
І. Първоначалното й предназначе-

ние не е изяснено, но през IV в. тя 
вече функционира като христи-
янски храм. Във вътрешността на 
ротондата са запазени пет слоя 
стенописи – най-ранният веро-
ятно от VI в. Реставрирана е през 
1971 г., а след преосвещаването й 
през 1999 г. става патронен храм 
на Българската армия. На изток 
от нея са разкрити останки от 
римска улица. Малката старинна 
сграда, която чудновато изниква 
от подлеза насред пл. „Независимост”, е дру-
гата средновековна църква, съхранила се в 
центъра на града – „Св. Петка Самарджийска”. 
Сградата е издигната в края на XІV в. върху 
останки от римски гробове, чиито руини се виждат 

в преддверието на храма. Понастоящем църк-
вата е действаща. 
Площад „Атанас Буров”. Срещу 
парадния вход на Президенството 
е Националният археологически 
институт с музей при Българската 
академия на науките.  Открит е 
през 1907 г. в преустроената за 
целта сграда на Бююк джамия – 
най-старата запазена от османския 
период постройка в столицата 
(1494 г.). Музеят притежава една 
от най-богатите и интересни ар-
хеологически колекции на Балка-

Plan of the 
 Roman fortress

The eastern gate

The medieval  
Church of St Petka  

(Paraskevi of Epivat)

The Rotunda  
of St George

The north-eastern 
round tower

The eastern gate
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ните и в Европа. Особена атракция 
в музейните експозиции е зала 
„Трезор”, където са експонирани 
три световноизвестни златни и 
сребърни тракийски съкровища 
– от къснобронзовата, ранноели-
нистическата и римската епохи. 
Музеят образува впечатляващ ар-
хитектурен ансамбъл със сградата 
на Българска народна банка (БНБ). 
Тя е проектирана от архитектите 
Иван Васильов и Димитър Цо-

лов в духа на „обновената 
класика”, инициирана от 
немския архитект Август 
Шпеер в края на 30-те го-
дини на ХХ век, и респек-
тира със строгата красота 
на каменните си фасади и 

с великолепните 
си пропорции. 
Завършена е 
през 1939 г., ко-
гато България е 
във водещата десятка в Европа по иконо-
мически растеж. 
Площад „Княз Александър І” носи името 
на първия владетел на възстановената 
през 1878 г. българска държава – принц 
Александър фон Батенберг, управлявал 
под името княз Александър І Български 

(1879–1886). Доминиращата сграда на площада е 
бившият Царски дворец. До 1944 г. тя е седалище на 
българската монархическа институция. Дворецът е 

изграден по проект на виенския 
дворцов архитект Виктор Румпел-
майер и през 1881 г. са завършени 
централният корпус и западното 
крило, решени в елегантен необа-
роков стил. През 1894–1895 г. княз 
Фердинанд І предприема второто 
значително преустройство на 
сградата по проект на австрийския 
архитект Фридрих Грюнангер. Тога-
ва е прибавено източното крило и 

е довършено цялостното интериорно оформление 
на двореца с богата пластична декорация в неоро-

коко. Сега в тази сграда се намират Националният 
музей за българско изобразително изкуство (НМБИИ) 
и Етнографският институт с музей при БАН. Залите 
на НМБИИ се разполагат в централното и западното 
крило на двореца. НМБИИ е основан през 1948 г. и 
притежава богата колекция от творби на българското 
изкуство от различни епохи, но в постоянната му 
експозиция е представена само модерна живопис 
и скулптура – от към средата на  ХІХ в. до наши дни. 
Сред изложените творби се открояват шедьоврите на 
Ярослав Вешин, Иван Мърквичка, Владимир Димитров 

– Майстора, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев и на още 
по-ранното поколение художници – създателите на 
светския портрет Захари Зограф, Николай Павлович и 
Станислав Доспевски. На атиковия етаж е разположена 
безценната колекция от скулптури на Андрей Николов, 
Жеко Спиридонов, Борис Шатц, Иван Лазаров и други 
майстори, които нямат равни в днешно време. 

The National Archaeo-
logical Museum

Votive plaque depicting a
Thracian horseman,  

4th century BC

A horseman. 
Marble 
statue from 
Breznik 
District, 2nd 
century AD 

The central hall with 
Madara Horseman

The former Royal 
Palace

The former Royal 
Palace, interior
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Националният етнографски музей, разположен в 
източното крило на двореца, притежава най-пред-
ставителната етнографска експозиция в България. В 
нея са показани различни аспекти на традиционния 
бит и култура на българите.
В непосредствена близост до двореца се намира 
Националният природонаучен музей. Той е първият 
и най-богат природонаучен музей на Балканския 
полуостров с колекцията си от над един милион 
екземпляра на препарирани животни, растения и 
минерали. Експозицията му включва повече от 400 
вида бозайници, над 1200 вида птици, множество 
земноводни и влечуги, стотици хиляди насекоми и 

други безгръбнач-
ни, както и фосил-
ни образци (кости, 
костни фрагменти 
и цели скелети). Тук 
са изложени много 
минерални видове 
и около 1200 вида 
хербаризирани об-
разци от флората на 
България. Музеят е 
основан от цар Фер-

динанд в началото на ХХ в. 
Градската градина започва да се оформя още към 
края на ХIХ в. на площ от около 15 дка пред Царския 
дворец. Днес мястото е любимо средище за отдих 

на софиянци. В градината има ня-
колко сезонни кафенета и детски 
кътове за игра на открито, а всяка 
година през лятото около фонтана 
се провежда цикъл от концерти 
на класическа музика, различни 
пърформанси и фотоизложби. 
Забележителни сгради около Град-
ската градина. В югоизточния край 
на Градската градина се вижда не-
обароковото здание на Народния 
театър „Иван Вазов”, построено 

през 1907 г. по проект на австрийските архитекти 
Херман Хелмер и Фердинанд Фелнер, участвали в 
изграждането на 50 театрални сгради в Европа. През 

1923 г. пожар унищожава голяма 
част от сградата, която впослед-
ствие е възстановена. Преустрой-
ството, предприето през 1975 г., 
връща на театъра оригиналния му 
външен вид. Интериорът на Народ-
ния театър респектира с пищната 
си декорация от пластични гип-
сови орнаменти и композиции с 
позлата и многоцветни стенописни 
пана. На сцената му повече от век 
се изявяват най-талантливите бъл-
гарски актьори, драматурзи и режисьори. До театъра 

се намира красивата 
монументална сграда 
на Министерство на 
отбраната. Построе-
на е през 1885 г. по 
проект на чешкия 
архитект Антонин 
Колар, а днешният й вид е оформен след основно 
преустройство по проект на арх. Димитър Цолов 
през 1939–1945 г. Западната фасада откъм градината 
впечатлява с гигантския си ордер 
в неокласически стил. 
Между Министерството на отбра-
ната и двореца се намира зала 
„България” – най-значителното 
концертно средище в страната. 
Тя е архитектурен и технологичен 
шедьовър, завършен през 1937 г. 
по проект на архитектите Ст. Бел-

The City Garden Park

National Museum of 
Natural History



60 Sofia · Travel  Guide

КАК ДА ОПОЗНАЕМ 
СОФИЯ ОТБЛИЗО

Discover

Sof iaS o f  iaS o f  i a

Sofia · Travel Guide 61

КАК ДА ОПОЗНАЕМ 
СОФИЯ ОТБЛИЗО 03

ковски и Ив. Данчов. 
Отличава се с изклю-
чително добра акус-
тика и затова тук се 
провеждат най-прес-
тижните музикални 
прояви в столицата. В 
голямата концертна 
зала е бил монтиран 
немски орган “Зауер”. 
Бомбардировките 
над София (1944 г.) 
разрушават органа 
и частично сградата. 

Оригиналните полилеи от муранско стъкло, скрити 
и опазени през войната са монтирани при възстано-
вяването на залата през 1949 г., а новият орган – през 

70-те години на ХХ в. Зала „България” е част от много-
функционален комплекс, включващ още хотел, ресто-
рант и елитна кафе-сладкарница, който навремето е 

впечатлявал с новаторските си технологични пости-
жения – огромен остъклен подвижен покрив (обер-
лихт) на ресторанта и потъващи прозоречни витрини 
на сладкарницата, които се отварят към бул. „Цар 
Освободител”. От другата страна 
на градината е разположена Со-
фийската градска художествена 
галерия (СГХГ). Тя притежава една 
от най-значимите колекции на бъл-
гарско изобразително изкуство. В 
нея се организират и интересни 
гостуващи изложби и концерти на 
барокова музика. 
Недалеч от СГХГ в обратната по-
сока, на ул. „Дякон Игнатий”, се 

Ivan Vazov 
National Theatre

The Ministry 
of Defence

Bulgaria Hall, 
the stage

Concert in 
Bulgaria Hall

Bulgaria Complex of 
buildings adjoining 

Bulgaria Hall
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издига внушителната сграда на 
Пощенската палата. Построена 
е през 1893 г. по проект на арх. 
Йордан Миланов. Съвременният 
й вид, оформен след две основни 
реконструкции – през 1940  и 1973 
г. се различава много от автентич-
ния  пищно-бароков. 
В сърцето на София, северно от 
двореца и близо до Представител-
ството на Европейската комисия в 
България, през 2004 г. бе разкрит 

античният амфитеатър  на Сердика от ІІІ–ІV в., който 
древните жители използвали за театрални постанов-
ки, спортни игри и други обществени прояви. Днес 
руините на амфитеатъра, заемащ достойно място 

сред най-емблематич-
ните антични обекти от 
културно-историческото 
наследство на столицата, 
могат да се разгледат във 
фоайето на хотел „Арена 
ди Сердика”. 
Пространственият ан-
самбъл около кръс-
товището на бул. „Цар 
Освободител” и ул. „Г. С. 
Раковски” включва Воен-

ния клуб, руската църква „Св. Николай” и градината 
пред „Кристал”. Централният военен клуб е много-
функционална сграда, построена в края на ХІХ в. 
по проект на архитектите Антонин Колар и Никола 
Лазаров, типичен образец на еклектиката в следо-

свобожденската ни архитектура. 
Впечатлява както с атрактивния си 
външен вид, така и с пищната нео-
барокова украса на интериорите. 
В над стогодишната си история 
Военният клуб се е утвърдил като 
едно от емблематичните културни 
средища на столицата. Руската 
църква „Св. Николай” е построена 
през 1914 г. Живописната й сграда 
е проектирана от арх. М. Преобра-

женски и представя автохтонния 
руски „шатровиден стил”, развил се 
в Москва през XVIII–XIX в. Външната 
й украса очарова с яркия контраст 
между изумрудено-зелените по-
криви и златните кубета, с мно-
гоцветните и разнообразни деко-
ративни елементи. Стенописите в 
църквата, дело на руски майстори, 
са ценен образец на мистичния 
стил на Новгородската школа. 
Керамичният иконостас, пълно 

копие на този 
от Владимир -
ския събор в гр. 
Киев (Украйна),  
е единствен по 
рода си в Бълга-
рия. На срещупо-
ложната страна 
на кръстовище-
то е „градината 
пред „Кристал” 
– едно от най-по-
пулярните места 
за срещи и запоз-
нанства. Кафене 
„Кристал”, от ко-
ето идва назва-
нието,  вече не 

съществува, но градината продължава да се 
асоциира със спонтанно оформилия се арт-цен-
тър на открито, известен в близкото минало като 
средище на дисидентстващи писатели, поети, 
музиканти, художници и актьори. В градината, 
недалеч от мястото на гибелта му, е издигнат 
паметник на един от най-забележителните бъл-
гарски политици и държавници на всички време-
на – Стефан Стамболов, министър-председател 
на България в периода 1887–1894 г. 
Улица „Г. С. Раковски” е наричана от почитателите 
на драматичното изкуство, с известна доза само-
ирония, но и не без самочувствие, „българският 
Бродуей”. Тук, по посока към ул. “Граф Игнатиев”, 

The Sofia City Art 
Gallery

The antique amphi-
theatre of Serdica,  
3rd–4th century AD

The Military Club

G. S. Rakovski Street

The Russian Church of 
St Nicholas
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се намират повечето от столич-
ните театри: театър „Българска 
армия”,  разполагащ с 502 места 
на голяма сцена и 60 места на сце-
на–клуб “Максим”; театър „Сълза 
и смях”, основан от най-старата 
столична професионална театрал-
на трупа, създадена през 1892 г.; 
„Театър 199”. На ул. „Г. С. Раковски” 
се намира и Националната ака-
демия за театрално и филмово 
изкуство „Кръстьо Сарафов”, към 

която функционират Учебен драматичен и Учебен 
куклен театър. На пресечките на ул. “Г. С. Раковски” с 
улиците “Ген. Гурко” и “Стефан Караджа” са съответно 
Столичният куклен театър и Държавният сатиричен 
театър “Алеко Константинов”. Отново на ул. „Г. С. 

Раковски”, но в обра-
тна посока, към бул. 
„Княз Дондуков”, се 
намира Софийската 
национална опера и 
балет, основана през 
1908 г. Софийската 
опера се помещава 
в сграда, която по 
първоначален про-
ект е предназначена 
за Дом на Българския 

земеделски народен съюз (БЗНС), което обяснява 
наличието на бронзовата фигура на лидера на БЗНС 
Александър Стамболийски до входа. Главната фасада 
се откроява с гигантския ордер на дорийската си 

колонада и релефния фронтон 
над нея. Импозантното здание е 
строено през 1947–1957г., по про-
ект на арх. Лазар Парашкеванов. 
Архитектът прави задълбочени 
проучвания на акустиката, в ре-
зултат на които проектира една 
от най-добрите зали в света по 
оценка на специалисти и светов-
ноизвестни диригенти, гастро-
лирали на сцената на операта. В 

спираловидната й конструкция са заложени прин-
ципи на устройството на човешкия слухов апарат, а 
лампериите са изработени от специална акустична 
дървесина. Небето на по-
тона в концертната зала 
е нарисувано от екип от 
талантливи български 
художници – Дечко Узу-
нов, Марио Жеков, Илия 
Петров, Руска Маринова. 
България е популярна 
със своите оперни гла-
сове. Николай Гяуров, 
Катя Попова, Райна Каба-
иванска, Гена Димитрова, 
Никола Гюзелев, започна-
ли творческия си път на 
сцената на софийската 
опера, са само някои от 
звездите, отдали таланта 
си на световната оперна 
сцена, превръщайки българското музикално-сценич-
но изкуство  в национална гордост.
Площад „Народно събрание” – площадът, който пове-
че от 130 години е символ на свободна и независима 
България и през последните 15–20 години е  център 
на всички по-съществени 
граждански протести и 
демонстрации в името на 
демокрацията. В средата 
му е разположен памет-
никът на „Цар Освободи-
тел”, издигнат през 1907 г. 
в знак на признателност 
към руския император 
Александър ІІ за неговата 
роля в Освобождението 
на България от османско 
владичество. Най-впечатляващият скулптурен мону-
мент в столицата е дело на флорентинеца  Арнолдо 
Дзоки. Автор на композицията е арх. Никола Лазаров. 
Срещу паметника е сградата на Народното събрание, 
която украсява площада с елегантния си нео-рене-
сансов силует. Построена е през 1886 г. по проект 

Sofia National 
Opera and Ballet

The monument to 
Stefan Stambolov
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на арх. Константин Йо-
ванович, възпитаник на 
виенската архитектурна 
школа, а през 1935 г. е 
преустроена от арх. Пен-
чо Койчев. Над парадния 
вход на парламентарната 
сграда е изписан държав-
ният девиз на България 
“Съединението прави 
силата”, а на кръглия 
фронтон над фасадата е 

апликиран националният герб. Процесията внуши-
телни сгради, с които бул. „Цар Освободител” излиза 

на площад „Народно 
събрание” завършва 
с Президиума на Бъл-
гарската академия на 
науките (БАН). БАН е 
най-важната научно-
изследователска ин-
ституция в страната, 
основана през 1869 г. 
в гр. Браила, Румъния. 
Достолепната неоре-
несансова сграда на 
Президиума на БАН е 
построена през 1892 
г. по проект на арх. 
Якоб Хайнрих Майер. 

Северното крило е добавено през 1928 г. от архите-
ктите Сава Овчаров и Йордан Йорданов.  
Площад „Св. Александър Невски” е духовният 

център на София. В средата е 
най-големият православен храм 
на Балканския полуостров – кате-
дралата „Св. Александър Невски”, 
а пространството му се затваря 
от древната  църква  „Св. София” с 
Паметника на Незнайния воин от 
северозапад, Палатата на Светия 
Синод  от югозапад, Парламентът 
от юг, и Националната галерия за 
чуждестранно изкуство  от изток. 

Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” 
– най-красивият и величествен символ на града. 
Построена е в чест на освобождението от петвеков-
ното османско владичество на България от Русия и 
наречена на светеца-покровител на руския импера-
тор. Средствата за построяването й са събирани от 
целия български народ. Храмът е осветен през 1924 г.
Катедралата е изградена по проект на руския ар-
хитект Александър Померанцев. Заема площ около 
3000 кв. м  и побира около 5000 души. Архитектур-
ната форма е петкорабна кръстокуполна базилика с 

византийски стилови елементи. Куполите са покрити 
с позлатени медни листове. Над главния вход се из-
дига величествена камбанария. Тя е висока 52 метра 
и в нея има 12 камбани, най-голямата от които тежи 
почти 12 тона. 
За вътрешната декорация на храма са използвани най-
скъпите материали – мрамори от Италия, оникси и 
алабастри от Индия и Бразилия. От тях са изработени 
колоните и балдахините на царския и патриаршеския 
трон, изящните като дантели орнаменти от мрамор 

St Alexander Nevsky 
Square

The Monument to 
Liberator Tsar

The building of the 
National Assembly

The Presidium of the 
Bulgarian Academy of 
Sciences
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над централния олтар, колоните и амвонът. Стено-
писите и иконите са дело на едни от най-именитите 
за онова време руски и български художници като 

В. Васнецов, П. Мясоедов, П. 
Корин (Русия), Антон Митов, 
Никола Петров, Хараламби 
Тачев, Никола Маринов, Иван 
Мърквичка (България). През 
1998 г. Светият Синод на Ру-
ската православна църква 
подари на храма частица от 
мощите на Св. Ал. Невски. 
Една от иконите – тази на Св. 
Богородица Бисерна се счита 
за чудотворна и се изважда 
само по време на тържест-
вени служби.

В подземието на храма, с вход 
северно от главния, е разполо-
жена Криптата – музей, в който се 
съхранява най-богатата сбирка на 
оригинални икони и религиозно 
изкуство в страната. 
През 70-те години на ХХ в. (1976 и 
1979 г.) в катедралата „Св. Ал. Нев-
ски” бяха записани изпълнения на 
големия църковен хор с участието 
на един от най-великите оперни 
певци на века – Борис Христов, 
останали сред най-значимите музикални събития за 
онова време. 
Тържествените служби, при които пее големият хор 
са в събота вечер – 18:00 часа и неделя сутрин – 10:00 
часа, както и на всички големи православни христи-

St Alexander Nevsky 
Patriarchal Cathedral
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янски празници. 
Църквата „Св. Со-
фия” е най-стара-
та след ротондата 
“Св. Георги” хрис-
тиянска култова 
сграда в града. 
Съществуващият 
днес правосла-
вен храм е оф-
ормен в периода 
V–VІ в. и предста-
влява трикорабна 
кръстокуполна 
базилика. В ар-
хеологическите 
пластове под „Св. 
София” са разкрити езически и раннохристиянски 
гробници от Сердикийския некропол. По време 

на Второто българско цар-
ство (ХІІ–ХІV в.) „Св. София” е 
катедрална митрополитска 
църква и дава името си на 
града – София. След няколко 
етапа на  реставрация през ХХ 
в., днес църквата е живият хи-
лядолетен символ на града. На 
изток от апсидата й се намира 
гробът на Иван Вазов – най-по-
пулярният български писател 
и поет след Освобождението, 

наричан „патриарх на българската литература”. През 
1981 г. при южната фасада 
на „Св. София” е изграден 
Паметникът на незнайния 
войн. Величествената 
бронзова скулптура на 
лъва пред него е дело на 
българския скулптор със 
световна слава Андрей 
Николов. 
Палатата на Светия си-
нод, висшия управите-

лен орган на Българ-
ската православна 
църква, е построе-
на през 1910–1912 
г. по проект на арх. 
Петко Момчилов в 
стил национално-
романтичен сецеси-
он. Богатата фасадна 
украса с майоликови 
фризове и мозайки е 
дело на декоратора 
Харалмби Тачев. Мо-

заечното пано над входа изобразява духовниците 
Иларион Макариополски, Авксентий Велешки и 
Паисий Пловдивски – водачи на борбите за църковна 
независимост през Възраждането.
Към архитектурния ан-
самбъл на площада при-
надлежи и Националната 
галерия за чуждестранно 
изкуство (НГЧИ), постро-
ена отново през 1973 г. 
по проект на арх. Никола 
Николов и възпроизвеж-
даща с някои изменения 
сградата на някогашната 
Държавна печатница, из-
дигната през 1883 г. по 
проект на немския архитект Фр.  Шванберг. Печат-

ницата е разрушена 
от бомбардировки-
те през 1944 г. НГЧИ 
е създадена през 
1985 г. Притежава 
интересни сбирки 
от японско, индий-
ско, африканско и 
западноевропейско 
изкуство, изложени 
в постоянната й екс-
позиция. Сред най-
забележителните 

The Palace of 
the Holy Synod

The Monument to the 
Unknown Warrior

The grave of 
poet and writer

Ivan Vazov

The Church of  
St Sophia
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нейни експонати са цветните отпечатъци от японски 
дърворезби от XVIII в.,  творбите в залата за френски 
импресионизъм, както и ред европейски платна от 

по-ранни периоди. От 2004 г. галерията притежава 
чудесна колекция от модерна испанска живопис, 
получена със съдействието на цар Симеон II. 

 В непосредствена близост до 
площад “Св. Александър Невски”, 
на ул. “Московска” 33, северно от 
древната базилика “Св. София”, е 
разположена централната адми-
нистративна сграда на Столична 
община. 

3.2. ЗОНА “ИЗТОК–ЮГОИЗТОК” 

В източната зона на градския център, между улица 
„Оборище” и бул. „Цар Освободител” са съсредоточени 
някои от най-важните национални висши учебни и кул-
турни институции: Ректоратът на Софийския универси-
тет, Народната библиотека и Художествена академия. 
Източната зона на София е характерна с големите си 
паркови пространства. Тук са разположени най-голе-
мите спортни бази в столицата, има множество уютни 
хотели, известни ресторанти, кафенета и клубове.
Забележителни сгради на националните културни ин-

The National Gallery  
for Foreign Art

The building of the 
Sofia Municipality

The old Turkish barracks, 
where national hero 
Vasil Levski was kept 
before being hanged
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ституции. По цялата ширина между улиците „Оборище” 
и „Шипка” се простира благородният нео-класически 
ордер на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”. Основана е през 1878 г. и притежава най-
големия книжовен и документален фонд в България. 
Сградата й е построена по проект на И. Васильов и Д. 
Цолов през 1943–1954 г. Както външният й облик, така 

и интериорът й, издържан в изящен класицистичен 
маниер, внушават спокойствие и сигурност. Непо-
средствено до Народната библиотека е разположен 
Ректоратът на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. Той е най-престижното и старо висше учеб-
но заведение в България, основано през 1888 г.  Днес 
университетът има 16 факултета и 3 департамента, в 
които се обучават над 14 000 студенти.  Централната 
сграда, построена през  1925 г. по проект на френския 
архитект Бреансон във внушителен френски нео-ба-
рок с елементи на ренесанс, и изобилно украсена със 
скулптурни композиции и орнаментирани детайли, е 
могъщо предизвикателство към „виенската” София. 
Двете големи бронзови фигури край входа на аулата 
увековечават дарителите на университета  – братята 
Христо и Евлоги Георгиеви. 
Срещу Народната библиотека, от другата страна на бул. 
„Васил Левски”, се намира Националната художествена 
академия (НХА). Сградата е построена през 1907 г. по 
проект на руския архитект Ал. Смирнов. Основана 
през 1896 г. от няколко видни български и чешки 
интелектуалци, академията се превръща в място за 
популяризиране и развитие на европейските худо-

The St St Cyril and 
Methodius National 
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The Sofia University  
of St Kliment 

Ochridski
The National Academy 
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after its opening
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жествени традиции. 
По-надолу по ул. „Шип-
ка”, в непосредствена 
близост до Софийския 
университет, се на-
мира Художествената 
галерията на Съюза 
на българските худож-
ници (популярна като 
Галерията на „Шипка” 
6), утвърдила се като 
национален изложбен 
център за съвременни 
изкуства. 
Паметници. В гради-
ната пред Народната 
библиотека е издигнат паметникът на Св. Св. Кирил 

и Методий, просветители 
и книжовници, създатели 
на славяно-българската 
писменост. В близост до 
Народната библиотека, на 
кръстовището между бу-
левардите „Васил Левски” 
и „Янко Сакъзов” се намира 
паметникът на национал-
ния герой Васил Левски 
– най-популярната лич-
ност в новата история на 

България. Той е всенародно признатият водач на бъл-
гарското национално-освободително движение срещу 
османската власт. Паметникът е издигнат близо до мяс-
тото, където през 1873 г. Апостолът е обесен. Изящният 
обелиск (от 1895 г.) е 
дело на арх. А. Колар 
и италианския скулп-
тор Перукети. Зад На-
родната библиотека 
се намира обширна 
градина, оформена 
около Докторския па-
метник. Паметникът, 
издигнат по проект на 
арх. Антонин Томишек 
през 1912 г. е посве-
тен на загиналите в 
Руско-турската война 
(1877–1978) медици. 

В началната част 
на Борисовата 
градина, която се 
простира между 
булевардите “Цар 
Освободител” и 
“Васил Левски”, се 
издига Паметни-
кът на съветската 
армия, изграден 
през 1954 г. Двете 
мащабни скулп-
турни компози-
ции, поставени на 
високи гранитни 
пиедестали, са 

решени в духа на „социалистическия реализъм”. От 
другата страна на бул. 
“Васил Левски”, срещу 
Борисовата градина, ще 
видим Мавзолея на княз 
Александър І Български 
(Батенберг). Красивата 
мемориална постройка, 
увенчана с купол и ко-
рона, е създадена през 
1897 г. от швейцарския 
архитект Я. Х. Майер, а въ-
трешното оформление е 
дело на Хараламби Тачев.
В тази зона на днешна Со-
фия се намира и единият 
от двата символични входа на стария град – Орлов 
мост, който по времето на построяването му през 1891 
г. е маркирал източната граница на столицата.  Мостът 

The Doctors’  
Monument

The monument to
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Vasil Levski 

Roman remains in the 
Doctors’ Garden Park

The mausoleum of 
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Battenberg
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е построен по проект на чешкия инж. Вацлав Прошек. 
Фигурите на орлите в четирите му краища символи-
зират копнежа по свободата. Затова днес кметът на 

София връчва ритуалния ключ на столицата на негови 
видни гости и достойни личности точно на Орлов 
мост. Красивите метални 
орнаменти и парапети на 
моста са дело на прочута-
та виенска фирма „Рудолф 
Ваагнер”. При моста се 
намира езерото Ариана 
(вж. раздел „Паркове и гра-
дини”). Сенчестите алеи 
на Борисовата градина 
наоколо и няколкото об-
новени ресторантчета 
край езерото създават 
подходяща атмосфера за 
приятелски срещи и раз-
ходки. Перловската река 
разделя Борисовата градина на една по-малка, вътреш-
на градина и на много по-обширната паркова част, 

която започва на югоиз-
ток от Орлов мост. Цялата 
Борисова градина заема 
площ от около 90 хектара. 
Култивирането й започва 
от 1889 г. по инициатива 
на княз Фердинанд, който 
за целта привлича швей-
царския градинар Дани-
ил Неф. На югоизток от 
Ариана започват „алеите 
на Народните будители”, 

друга забележителност 
на Борисовата градина. 
От преди около век се 
поддържа традицията на 
тези алеи да бъдат издига-
ни мемориални бюстове и 
статуи на заслужили бъл-
гарски писатели, компози-
тори, политически водачи 
и борци за национална 
независимост. Друго при-
тегателно място в Бори-
совата градина е Лятната 
естрада. Претърпяла ред 
преустройства,  днес тя е 
сцена на концерти и представления, декор във филми 
и най-вече – любимо място за отдих на хиляди софиян-
ци от различни възрасти. Недалеч от Лятната естрада 
е романтичното изкуствено езеро с водни лилии. 
Паркът разполага и с много спортни съоръжения – 

тенис кортове, трасета за колоездене, 
гимнастически площадки, както и с два 
стадиона – “Българска Армия” и “Васил 
Левски”. Националният стадион „Васил 
Левски” е най-голямото в България 
спортно съоръжение с трибуни. Ста-
дионът има 43 340 седящи зрителски 
места и четиризвездна категория по 
стандартите на UEFA и FIFА. 
От северната страна на бул. “Цари-
градско шосе”, в парка на Военната 
академия с площ  от 40 декара е раз-
положен Националният военно-исто-
рически музей (вход от ул. „Черковна”).

Vasil Levski 
National Stadium

The National Museum 
of Military History
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Той е единственият 
музей в страната, кой-
то предлага вътрешна 
и външна постоянна 
експозиция, колекци-
онни зали и временни 
изложби. Основан през 
1916 г., той е един от 
най-старите български 
музеи. Във фондовете 
му са съхранени около 
един милион културни 
ценности, свързани 
с българската и чуж-
дестранната  военна 
история. Постоянната 

експозиция е разгърната на 
площ от 2800 кв. м и предста-
влява хронологичен разказ 
за историята на българската 
войска от 681 г. до наши дни.
По-нататък в югоизточна 
посока са разположени мо-
дерни изложбени и бизнес 

центрове на София. 
По продължението на 
улица „Цар Иван Асен 
II” се стига до Зала “Уни-
версиада” – закрита 
многофункционална 
зала, разполагаща с 
около 3000 места и над 
1500 кв. м. изложбена 

площ. Залата предлага много 
добри условия за провеж-
дане на спортни състеза-
ния, конференции, ревюта, 
специализирани търговски 
изложби. 

На бул. „Цариградско шосе”, към края на града, се 
намира модерният Интер експо център. Разположен 
е на площ от над 13 000 кв. м и разполага с четири из-
ложбени зали, конгресни зали и открити 
площи, в които се организират между-
народни специализирани изложения. 
Бизнес парк–София е най-големият 
високотехнологичен парк в Югоизточна 
Европа. Намира се в полите на Витоша, 
на територията на жилищния комплекс 
„Младост-4”. Предлага свръхмодерни 
офис удобства. Заема 300 000 кв. м за-

стро-
ена 
площ с 
35 сгради, предназна-
чени за офиси, скла-
дове и магазини. Като 
част от бизнес парка 
може да се приеме и 
кино „Арена”, което е 
притегателен център 
за всички любители 
на големия екран и 
силните емоции. От 
това 
място 
за око-
ло 15 
мин. в 

ненатоварен трафик се стига до Аеро-
гара София – най-големият летищен 
комплекс в България. 
В тази зона е разположен и Студент-
ският град. Бурното строителство през 
последните години го превърна в място, 
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предлагащо много атракции и въз-
можности за денонощно забавление 
– дискотеки, кафенета на открито, 
ресторанти, спортни и фитнес зали. 
Тук функционира една от големите 
спортни зали на София – Зимният 
дворец, която е редовен домакин 
на множество престижни спортни 
прояви. В района на Студентския 
град се намират Националната 
спортна академия с много зали и 
терени за различни видове спорт и 

Университетът за национално и световно стопанство. В 
близост до Студентския град се намират университет-
ските комплекси на Техническия и на Лесотехническия 
университет.
Една от големите атракции на столицата – Софийската 
зоологическа градина е най-старата и най-голямата на 
Балканите и не бива да пропускате възможността да я 
посетите. Основана е през 1888 г. Тук могат да се видят 
над 1200 екземпляра от около 250 вида бозайници, 
птици, влечуги, риби, като сред тях има редица застра-
шени от изчезване видове. Разположена в естествена 
паркова следа, Зоологическата градина е изключител-
но подходящо място за отмора. Тя е любимо място на 
най-малките жители на столицата, поради което на 1 
юни – техния международен празник, тук ежегодно се 
организират тържества и забавления. 
В зоната „Изток–Югоизток” ще намерите много хотели. 
Близо до  Зала “Универсиада” има два интересни 
търговски обекта. На около 500 м северозападно от 
залата е разположен пазар „Ситняково” – голям сто-
личен пазар в столицата, където можете да откриете 
богато разнообразие на качествени, свежи плодове и 
зеленчуци, характерни национални подправки, мед. В 
района на пазара има закусвални с българска нацио-
нална кухня, приятни ресторанти и бирарии. На около 

5 мин. с автомобил в източна посо-
ка от залата е търговският център 
Sky City – комплекс на четири нива, 
като развлекателният център на 
два етажа е над търговската част. 
Предлага  разнообразни стоки  
и услуги. Зоната за развлечения, 
която работи денонощно, включва 
16-пистов боулинг център, зали за 
електронни игри, билярд, снукър, 
бъмпер, дартс, ресторант-пицария.

3.3. ЗОНА “ЮГ - ЮГОЗАПАД” 

За тази зона на столицата са характерни традицион-
ните търговски улици. Ако се разходите по известните 
пешеходни шопинг-алеи – ул. „Граф Игнатиев” и бул. 
„Витоша” (между площад „Св. Неделя” и НДК) и окол-
ните пресечки, за да надникнете какво се предлага 
тук и там зад изкусително аранжираните витрини, 

можете бързо да се снабдите с чанта “Prada” или с 
обувки “Paul Smith”, а може и неочаквано вниманието 
ви да отклони някой пленителен детайл от пейзажа 
на старата софийска архитектура. Независимо от  
югоизточното разположение на ул. „Граф Игнатиев”, тя 
е описана тук, поради условния избор на тази улица 
за граница между настоящата и предидущата зона и 
преди всичко, поради близостта й до емблематичния 
за града бул. „Витоша”. Двете шопинг алеи, които имат 
сходни характеристики, оформят един търговско-
развлекателен район в широкия център на столицата.  

Inter Expo Center

The Sky City Mall
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В тази част на града ресторантите, дискотеките и 
нощните клубове са в изобилие, разнообразието 
на предлагана обстановка, кухня и музика е голямо. 
В този район се намират някои от най-луксозните 
хотели в столицата.
По улица „Граф Игнатиев”. По протежението на „Гра-
фа”, както столичани свойски наричат улицата, ще 
откриете низ от модни магазини, прекъсван само от 
множеството пицарии, сладкарници, бистра и кафе-

та или от живописната гледка на открития пазар за 
плодове и зеленчуци. По средата на „Графа” се на-
мира и правоъгълният площад „Славейков”, едно от 
най-популярните места в стария център на София. 
През годините след 1991 той става оживено култур-
но средище и най-голямата книжарница на открито. 
Площадът носи името на известния български писа-
тел, журналист и общественик Петко Р. Славейков 
(1827–1895). Доминираща тук е сградата на Столична-

та общинска библиотека, 
построена през 1932 г. по 
проект на арх. Виктория 
Ангелова. От 2000 г. в се-
верозападния край на 
площада стои „най-об-
щителният” паметник на 
съвременна София, дело 
на скулптора Г. Чапкънов 
и арх. Ст. Константинов 
– бронзовите фигури на 

бащата Петко и сина Пенчо Славейкови в естествен 
ръст, приседнали на пейка сред шумното множество, 
приканващи минувачите до поседнат за компания. 
По-нататък по улицата в югоизточна посока, вляво, ще 

видите внушителния силует на един от най-забележи-
телните православни храмове в София – църквата „Св. 
Седмочисленици”, възникнала след преустройството 
на някогашната „Коджа дервиш” джамия. Сградата е 
построена през 1528 г. като джамия от Великия везир 
Коджа Мехмед Соколович. Това е единствената джа-
мия в София, превърната в православен християнски 
храм. Проектът за преустройството е дело на руския 
архитект Александър Померанцев, впоследствие 

обогатен и изпълнен от Петко Момчилов и Йордан 
Миланов. Конструкцията на „Св. Седмочисленици” е 
поразителна, особено отвътре. В обширната квадрат-
на молитвена зала няма никакви колони или подпори, 
а огромният свод се извисява над нея, сякаш чудодей-
но, носен по специфичен за османските постройки 
начин. Подобен архитектурен модел може да се види 
извънредно рядко в Европа. Църквата е посветена на 
светите братя Кирил и Методий и на техните петима 
ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, 
разпространили славяно-българската писменост в 
Източна и Централна Европа.   
Недалеч от тук, 
на кръстовище-
то на ул. „Граф 
Игнатиев” с бул. 
„Патриарх Ев-
тимий”, попа-
даме на едно от 
най-популяр-
ните места за 
срещи в столи-
цата – паметни-

The bronze figures 
of Petko and Pencho 

Slaveykov
The Monument to 
Patriarch Euthimius

The Orthodox 
Christian Church of St 
Sedmochislenitsi
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ка на Патриарх Евтимий, 
или „Попа”, както е извес-
тен на младежки жаргон. 
Това място отдавна е ста-
нало символ на волния 
младежки дух, на пори-
вите на поколения млади 
софиянци за бунт срещу 
конформизма. Статуята 
на паметника е дело на 
скулптора Марко Марков 
и е поставена на това мяс-
то през 1939 г. Патриарх 

Евтимий е последният върховен глава на Българска-
та православна църква преди падането на България 
под османска власт.
По булевард „Витоша”. 
Булевардът – култо-
во за София място, 
започва от площад 
„Св. Неделя” и про-
дължава на юг до вхо-
да на Южния парк. 
Той е най-предста-
вителната търговска 
зона, превърната в 
пешеходна в отсеч-
ката между ул. “Ала-
бин” и бул. “Патриарх 
Евтимий”. Централно 
място на площад “Св. 
Неделя” заема едноименният катедрален храм на 
Софийската митрополия, църквата „Св. Неделя”. Тя е 
възникнала още през X–XI в., върху основите на рим-

ския Преториум. Настоящата сграда 
на „Св. Неделя” с грандиозния й не-
овизантийски полусферичен купол 
е построена през 1936 г. по проект 
на арх. Иван Васильов. Вътрешност-
та на църквата е красиво изписана 
от българския художник Карл Йор-
данов и от още няколко живопи-
сци. Има превъзходен дърворезбен 
иконостас с позлата, изрязан от Ян 
Травницки през 1899 г.  Царски-

те икони в него 
са от известния 
зограф от Само-
ковската школа 
Станислав Дос-
певски. 
Насреща по ди-
агонал се нами-
ра друга култо-

ва сграда – на Богословския факултет на Софийския 
университет. На втория етаж в нея се помещава Цър-
ковният историко-археологически музей. Построена 
е по проект на арх. Фридрих Грюнангер и художника 
Хараламби Тачев. Стилът на сградата е известен като 
национално-романтичен вариант на сецесиона и се 
характеризира с използване на аркади, еркери, фа-
садна украса от червени 
тухли и керамични орна-
менти.
Грандиозната фасада на 
Съдебната палата се прос-
тира по бул. „Витоша” меж-
ду  улиците „Алабин” и 
„Позитано”. Монументал-
ната сграда по проект на 
арх. Пенчо Койчев е стро-
ена близо десет години и 
е завършена през 1936 г. 
Освен с най-голямата колонада в София, зданието 
впечатлява и с архитектурните си препратки към из-

вестни постройки от 
старите български 
царства. Не по-малко 
внушителен е богато 
украсеният интери-
ор. За създаването му 
са внесени от чужби-
на разноцветни мра-
мори, порфир, скъпа 
дървесина, емайли-
рана керамика. Дори 
да нямаме работа в 
съда,  заслужава си 
да влезем специално, 
за да се порадваме 

The Church of  
St Nedelya

The Palace of Justice

The Theological Faculty 
of Sofia University
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на тези красоти и на уникалните стъклописи, създа-
дени от Хараламби Тачев и Иван Пенков.
 В южна посока по бул. „Витоша”, на фона на планина-
та се очертава силуетът на друга огромна и емблема-
тична за града постройка – Националният дворец на 
културата (НДК) – най-големият  мултифункционален 

комплекс в Югоизточ-
на Европа. Построен е 
през 1981 г. по проект 
на колектив с ръко-
водител арх. Алексан-
дър Баров. Една лю-
бопитна подробност 
– в целия комплекс 
на НДК е вложено по-
голямо количество 
стомана, отколкото 
при изграждането на 

Айфеловата кула! НДК е носител на две авторитет-
ни международни награди – наградата за европей-
ско качество на Европейската бизнес асамблея през 
2008 г. и наградата на Международната асоциация 

на конгресните дворци за „Най-до-
бър конгресен център в света” през 
2005 г. Архитектурният стил на сгра-
дата е синтез на интернационален 
модернизъм от 70-те години на ХХ 
в. и пластични изкуства. Обемните 
вътрешни пространства са одухо-
творени с множество произведе-
ния на монументалната живопис, 
скулптурата, дърворезбата, мета-
лопластиката, а също и с гобленни 

пана. В залите на НДК се про-
веждат концерти, фестивали, 
художествени изложби, конгре-
си и конференции, устройват се 
търговски изложения и пазари. 
Голяма площ около НДК е оф-
ормена като парков ансамбъл, 
който със своите зелени къто-
ве, фонтани, кафенета и бира-
рии на открито е притегателен 
център за столичани. Широки-
те асфалтови алеи са особено 
привлекателни за младите майстори на скейтборда 
и ролерите. В подлезите на площада пред НДК са раз-
положени бутици и магазини за конфекция, бижута, 
обувки и други. На сравнително неголеми разстояния 
от НДК се намират шест 5-звездни хотела.

Недалеч от НДК се намира Националният музей „Зе-
мята и хората” – един от големите минераложки му-
зеи в света. Посетителите могат да разгледат 8 посто-
янни експозиции на колекции от гигантски кристали, 
минерали, скъпоценни камъни и богата програма 
от временни изложби или други културни прояви. В 
същия район, на пресечката на 
булевардите “Черни връх” и “Ар-
сеналски”, се намира City Center 
Sofia (CCS) – мол, разположен на 
площ от 44 000 кв. м. В него има 
над 100 магазина на световни 
марки, както и няколко ресто-
ранта и заведения за бързо хра-
нене, а киноцентърът Cineplex 
разполага с 6 зали с общо 1340 

The National Palace 
of Culture

The Earth and Man 
National Museum

The bridge of 
those in love
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места. Мостът над бул. “България” между музея “Земя-
та и хората” и НДК осигурява пряка пешеходна връзка 
между тях над едно от най-натоварените транспорт-
ни кръстовища в столицата. С годините той става из-

вестен като “мостът 
на влюбените”,  защо-
то е обичайно място 
за срещи на много 
млади хора и център 
на разнообразни ар-
тистични прояви на 
открито. За мнози-
на от преминаващи-
те по него мостът е 
отправна точка към 
намиращите се в ра-
йона многобройни 

развлекателни заведения или пък преход от зелените 
площи около НДК и музея към прохладните алеи на 
Южния парк. Паркът, пресечен в цялото си продъл-

жение от Перловска река, 
е една от най-приятните 
зони за разходка, колоез-
дене или отмора за жите-
лите и гостите на София. 
От Моста на влюбените 
на югозапад се разкрива 
очарователна панора-
ма към бул. “България” – 
една от основните пътни 
артерии на София, която 
през последните години 
претърпя изключително 

динамична трансформация, 
за да добие сегашния си об-
лик. От двете страни на бул. 
„България”, от НДК до Око-
ловръстното шосе се редят 
силуетите на множество мо-
дерни жилищни, търговски и 
бизнес сгради. 
Бул. “България” извежда ди-
ректно до планината Витоша, 
в чието подножие просторна 
сграда от комплекса на пра-
вителствената резиденция „Бояна” е приютила На-
ционалния исторически музей (НИМ) – един от най-
големите и богати исторически музеи на Балканите.  

Резиденция „Бояна” е проектирана от арх. Александър 
Баров през 1974 г.  Разположена е в добре поддържан 
парк, залесен с ценни растителни видове; има и кра-
сив лапидариум. Постоянната експозиция на НИМ, 
организирана в поредица от тематично обособени 
зали, представя всички периоди от историята на бъл-
гарските земи – от праистори-
ческата епоха (VІІ хил. пр.Хр.) 
до модерната  (средата на ХХ 
в.). Особено важни сред най-
атрактивните експонати на 
музея са тракийските златни и 
сребърни съкровища – изящ-
ни образци на ювелирното из-
куство и металопластиката от 
V–ІІІ в.  пр.Хр. Съкровищата са 
с изключителна стойност за 
световната културна история.

The National Museum 
of History
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В непосредстве-
на близост е Бо-
янската църква 
„Св. Николай и 
св. Панталеймон”. 
Старинната църк-
ва е паметник от 
световното кул-
турно наслед-
ство, включен в 
списъка на ЮНЕ-
СКО, заради зна-
менитите й сте-
нописи от 1259 г. 
– безспорен звез-
ден миг на бъл-
гарския творче-

ски гений. Колкото и много да 
е писано и говорено за пости-
жението на Боянския майстор, 
тези фрески са едно от неща-
та, които не бива да пропус-
нем да видим. По-старата част 
на църквата е издигната през 
Х в. В средата на XIII в. севас-
тократорът на Средец – Калоян 
пристроява към нея двуетажна 
кръстокуполна конструкция. 

Унаследената ви-
зантийска църк-
ва става олтар на 
новата, която е 
изцяло преизпи-
сана от майсто-
ра, поканен от 
Калоян. Чудните 
фрески увекове-
чават образите 
на Калоян, пре-
красната му съ-
пруга Десислава, 
българския цар 
Константин Асен 

Тих и неговата съ-
пруга Ирина и още 
цяла галерия обра-
зи на светци. Зара-
ди извънредно ин-
дивидуализирания, 
жив и реалистичен 
вид на тези образи 
и портрети, често 
се споделя мнение-
то, че стенописите в 
Бояна „са изпрева-
рили” италианския 

Ренесанс с около един век. 
По-нагоре от църквата, в 
планината е красивият Бо-
янски водопад. Тук вече сме 
в природния парк „Витоша”. 
(В началото направихме дос-
та продължителна опознава-
телна разходка по Витоша). 
София има уникалното пре-
димство пред други столи-
ци да е разположена в под-
ножието на висока  планина.

The Boyana Church 
of St Nicholas and St 
Pantaleimon
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3.4. ЗОНА “СЕВЕР”

Тази зона условно разполагаме на север от границата, 
образувана от Централния универсален магазин (ЦУМ), 
бул „Княгиня Мария Луиза”, улица „Пиротска”, бул. 
„Христо Ботев” и бул. „Сливница”.  Районът има тради-
ционно търговски характер. Тук се намира изящната 
историческа сграда на Халите – старият покрит пазар 
на София за качествени хранителни и други стоки. По 
протежението на булевард „Княгиня Мария Луиза” 
(който започва от площад „Св. Неделя” и води към 
централната жп гара) има множество разнообразни 
магазини, банки, игрални домове, заведения за бързо 
хранене, за китайска и арабска храна, кафенета и 

хотели от различна класа. По пешеходната шопинг 
алея „Пиротска” е низът от магазини и бутици за дрехи, 
обувки, сувенири. На ул. „Екзарх Йосиф” се продават 
главно платове, обувки, домашни потреби, спортни 
стоки, галантерия. По ул. „Екзарх Йосиф” се стига и до 
Женския пазар – един от най-големите открити пазари 
в столицата за пресни плодове, зеленчуци, риба, месо. 
Уличките около пазара са пълни с магазинчета за 
евтина конфекция, екзотични подправки, чай и ори-
енталски сладкиши, предлагани от емигрантите араби, 
които живеят в този район. В зона „Север” са съсредо-
точени и някои от основните забележителности на 
София – Централната минерална баня, джамията „Баня 
Баши”, Синагогата, Халите с руини от римско време в 
подземния си етаж.

Пространството около Минералната баня, джамията и 
Халите векове наред е било и си остава едно от най-
оживените и пъстри места в града. Тук ще срещнете 
хора от различни националности и раси. Извънредно 

красивата сграда на Общинската 
минерална баня е построена 
през 1911 г. по проект на архите-
ктите Петко Момчилов и Йордан 
Миланов, в близост до мястото на 
съществувала по-рано средно-
вековна турска баня. Тук наблизо 
вероятно е имало и римски терми. 
Модерната сграда на банята е 
може би най-незабравимото от 
архитектурните бижута на София 
за времето си – с изобилните 
фризове и пана от 
многоцветна майо-
лика по фасадите и 
очарователните си 
засводени салони 
отвътре. Декора-

цията на фасади-
те е по проект на 
Харламби Тачев, а 
технологията на 
глазираните ке-
рамични плочи е 

разработена от проф. Стефан Димитров. В момента 
се осъществява проект за цялостната реконструкция 

The Mineral Baths
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и адаптация на банята за Музей 
на историята на гр. София и за 
луксозен СПА комплекс. През по-
следните години бе възстановен 
и очарователният бледозелен 
фонтан пред банята, заедно с це-
лия градински комплекс наоколо. 
Срещу Минералната баня, през 
градината, се извисява минарето 
и масивният полусферичен купол 
на единствения действащ в Со-
фия мюсюлмански храм – „Баня 
баши” джамия. Построена е през 

1566 г. от великия османски архитект Мимар Синан – 
българин-мохамеданин от родопското село Широка 
Лъка. Преддверието е характерно за класическата 
ислямска архитектура с трите си островърхи арки и 
„сталактитовите” орнаменти по фасадата и капителите 
на колоните. Сградата е иззидана от дялан камък с 
декоративни редове от червени тухли. Централният й 
купол и трите по-малки кубета на портика са покрити 
с оловни листове. Събира до 1200 души на големите 
ислямски празници. 
Отдясно на градината пред Минералната баня се из-
дига монументалната  каменна фасада на Централния 
универсален магазин, по-популярен със съкращени-
ето ЦУМ. Сградата е построена по проект на колектив 
с ръководител арх. Димитър Писинов.  По времето 
на социализма ЦУМ е най-модерният и престижен 
търговски център в България. Днес, реконструиран и 
обновен, ЦУМ продължава да държи водеща позиция 
сред големите търговски центрове в столицата. Висо-
кокачествените маркови стоки, които се предлагат тук, 
привличат за клиенти съвременни динамични хора, 
държащи на своя стил. Част от сградата функционира 
и като бизнес офис-център, където се разполагат 

представителствата на множе-
ство международни компании. 
Заведенията в комплекса и осо-
бено култовото бистро Spaghetti 
Сompany, са предпочитано място 
за делови обеди, следобедно кафе, 
или семейни посещения. 
Срещу ЦУМ по бул. „Мария Луиза” 
се намират Централните софий-
ски хали. Халите представляват 
уникално съчетание на старинна 
сграда – паметник на културата и 

модерен търговски 
център, отговарящ на 
добрите европейски 
стандарти. Сграда-
та, построена през 
1909–1911 г. по проект 
на арх. Наум Торбов, е 
един от шедьоврите 
на национално-ро-
мантичния сецесион, 
особено в оформле-
нието на фасадата с 
поредици арковидни 
ниши и редуващи се 
пояси от каменна об-

лицовка и червени глазирани тухли. На фронтона над 
главния вход е изваян каменният герб на София. След 
продължителен основен 
ремонт Халите отвориха 
врати през 2000 г., за да 
станат отново един от най-
популярните и приятни 
за пазаруване търговски 
центрове в столицата. 
Щандовете на обширния 
партерен етаж предлагат 
голямо разнообразие от 
най-качествени хранител-
ни стоки, напитки, стоки за 
дома, бижута, козметика и много други. Около фонтана 
в центъра на този етаж има приятен бар. В галерията на 
второ ниво и на подземния етаж са разположени офи-
си на банки и мобилни оператори, а също различни 
магазини и заведения за хранене. В подземното ниво 

на Халите е екс-
понирана част 
от крепостната 
стена на римска 
Сердика. 
Зад Халите, на 
ул. „Екзарх Йо-
сиф” се намира 
Централната со-
фийска синагога. 

Синагогата е молитвен дом на 
евреите-сефаради и е третата 

по големина в Европа със своите близо 1300 места. По-
строена е по проект на Фридрих Грюнангер през 1905–

Sofia’s Central Hali Bany-Bashi Mosque

The Central  
Universal Store
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1909 г. Сградата е шедьовър 
на архитектурата – уникален 
синтез от мавритански и 
византийски стилови черти. 
Така символично са зачетени 
своеобразието на сефарад-
ската диаспора, която се 
преселва тук от Испания, 
и традициите на местната 
култова архитектура. Осо-
бено пищен е интериорът, 
чието декоративно решение 
дължим на Хараламби Тачев. 
Колосална и богато украсена 

колонада поддържа осемсегментния свод, в центъра с 
оберлихт, обрам-
чен с осемлъчна 
звезда от цветни 
стъкла. Една от 
знаменитостите 
на Софийската 
синагога е вели-
чественият ме-
сингов полиелей, 
с тегло два тона. 
Освен молитве-
ната зала, в Си-
нагогата се по-
мещава и офисът 
на Централния 
израилтянски ду-
ховен съвет, как-
то и Еврейския 
исторически музей. 
На кръстовището на бул. “Мария Луиза” и бул. “Слив-
ница” ще видим прочутия Лъвов мост. В миналото на 

същото място над Владайска-
та река е минавал Шареният 
мост, по който се е влизало в 
града от северозапад. Лъвов 
мост, както и Орлов мост, са 
замислени като два церемо-
ниални входа на столицата. 
Построен е през 1889–1891 
г., по проект на инж. Вацлав 
Прошек. Четирите бронзови 
фигури на лъвове в краища-
та му са излети във Виена. 

Трафикът около 
Лъвов мост е де-
нонощен. Това е 
един от най-ожи-
вените райони в 
столицата, наси-
тен с много хоте-
ли и денонощни 
заведения, някои 
от които му съз-
дават славата на 
„квартал на чер-
вените фенери”. 
По бул. „Мария 
Луиза”, преси-
ч а й к и  Л ъ в о в 
мост, стигаме до 
Централната жп 

гара и Централната автогара, разположени на около 
километър от центъра на София. Централната жп гара 
е най-големият железопътен възел в България. Същест-
вува от 1888 г. и се намира на основното трасе между 
Централна Европа и Истанбул. Сегашната й обширна 
многофункционална сграда, с вътрешни открити пло-
щи на няколко нива и ескалатори, датира от 1976 г. и е 
модернизирана в по-артистичен дух през 2004 г. Само 
на двеста метра от нея се вижда ведрата съвременна 
постройка на Централна автогара 
– София. В автогарата с 50 автобус-
ни сектора и 57 билетни каси има 
множество приятни заведения за 
хранене и услуги, които я правят 
транспортен комплекс, съответ-
стващ на модерните европейски 
стандарти. 

Lions’ Bridge

The Sofia Synagogue, 
1909
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3.5. ЗОНА “ЗАПАД”

Районът на запад от линията, образувана от бул. „Цар 
Борис ІІІ”, (бул. „ Ген. Тотлебен”) през Руски паметник, 

по ул. „Алабин”, през площад „Света Неделя”, бул. „Ма-
рия Луиза”, ул. Пиротска” и бул. „Христо Ботев”, също 
е интересен за посетителите на столицата. Новият 
градоустройствен план на града предвижда тази те-
ритория, основно по оста на новия булевард „Тодор 
Александров”, да се превърне в модерно градско сити 
с урбанистичен модел, подходящ за развитието на 
столицата през XXI  в.  
На кръстовището на булевардите „Княгиня Мария 
Луиза” и „Тодор Александров”, в западния край на пл. 
„Независимост” се издига високата 24 метра статуя на 
София, дело на скулптора Георги Чапкънов и архите-

кта Станислав Константинов. Тя е поставена 
там през 2001 г. в чест на началото на новото 
хилядолетие. Бронзовата фигура, подчертана 
с позлата, съчетава няколко митологични 
елемента, които по замисъла на автора й 
олицетворяват „божествената премъдрост” – 
значението на името на града. Изобразена е 
млада жена с крепостна корона, напомняща 
хералдическия образ на Улпия Сердика в герба 
на столицата. В дясната си ръка тя държи лав-
ров венец, символ на славата, а в лявата – сова, 
символ на мъдростта. В подлеза под статуята 
е метростанция „Сердика”, свързваща центъра 
с жилищните комплекси „Младост” и „Люлин”. 
Началото на бул. „Тодор Александров” е доми-
нирано и от масивната сграда на „Уникредит 
Булбанк”, в чиито основи са съхранени останки 
от църквата „Св. Спас”, построена през ХІV в.
На бул. „Тодор Александров” при изхода на ул. „Цар 
Борис I” се намира католическата катедрала „Св. Йо-
сиф“. Римокатолическата катедра в София е основана 

от епископ Георги Йовчев скоро след Освобожде-
нието от османска власт. Тогава е 
построена и нейната първа църква, 
която е напълно разрушена при 
бомбардировките през 1944 г. При 
посещението на папа Йоан Павел II 
в България през 2002 г. е осветено 
полагането на първия камък за 
строежа на новата катедрала „Св. 
Йосиф”, завършена през 2006 г. със 
средства на Ватикана. Импозантна-
та й сграда с часовникова кула-кам-

The Statue of Sofia

The Catholic 
 Cathedral of St Josef
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банария, висока 33 м, е построена по 
проект на архитектите Константин 
Пеев и Стефан Янев. В молитвения 
салон има орган, на който освен 
по време на службите, се свири и 
при някои от често организираните 
тук неделни концерти за барокова 
музика.. В сградата на катедралата 
продължава да действа и манастирът 
на Ордена на малките братя капуци-
ни, основан от св. Франциск. 
В тази зона си заслужава да разгледа-
ме импозантната нео-барокова сгра-
да на Министерството на земедели-
ето, построена през 1922 г. – едно от 
върховите постижения в творчество-
то на арх. Никола Лазаров. Ще я на-
мерим недалеч от площад „Възраж-
дане”, разположен на кръстовището 
на булевардите „Ал. Стамболийски” 
и „Христо Ботев”. Историческа за-
бележителност в района е и Руски 
паметник.  Издигнат е през 1882 г. 

по повод на успешния край на Руско-турската осво-
бодителна война и със средства, събрани от руския 
народ. Намира се на пътя, по който турските войски 
бягат от София към Перник.  Паметникът представлява 
четиристенна пресечена пирамида върху постамент от 
три стъпала, изработена по проект на арх. Вокар. От из-

точната страна 
на пирамида-
та е поставен 
мраморен ре-
леф на руския 
държавен 
герб и руския 
военен орден 
за храброст 
„Св. Георги“ 
(Георгиевски 
кръст). 
В  б л и з о с т 
се намират 
площад „Ма-
кедония“ и 
най-големи-
ят в България 
ц е н т ър з а 

спешна медицинска помощ МБАЛСМ „Пирогов“. На 
ъгъла на бул. “Александър Стамболийски” и ул. “Оп-
ълченска” е Mall of Sofia. Той е първият от този вид 
търговски центрове в България и разполага с над 
70 000 кв. м площ.  Сред атракциите е триизмерното 
кино IMAX от международната верига Cinema City 
International. В мола има над 130 бутикови  магазина 
и няколко ресторанта за бързо хранене. Разполага с 

удобен подземен паркинг на няколко нива. Ако имате 
интерес към техниката, може да се отклоните от мола 
по ул. „Опълченска” и след три преки да стигнете до 
Националния политехнически музей (НПМ). Идеята 
за създаване на музей на техниката в България има 
дългогодишна история с начало през 1885 г. Днес 
НПМ съхранява над 22 000 експоната, разпределени 
по колекции. На бул. „Т. Александров” до метро-стан-
ция „Вардар” е разположено кино „Арена Запад” с 15 
супермодерни кинозали с общ капацитет 3024 места. 
Киното предлага и допълнителни удобства на зрители-
те: детски кът, заведения за бързо хранене и безплатен 
паркинг с над 400 места. 

Това е София – европей-
ската столица, която „рас-
те, но не старее”. Тук ще 
видите как древност, ан-
тичност, средновековие и 
модерност съжителстват 
в непосредствена бли-
зост и хармония. Инфор-
мационните табели за 
културно-историческите 
забележителности по-

The Ministry of  
Agriculture

The Russian Monument

The Church of
St Nikolay Novi

The Church of  
St St Cyril and 

Methodius
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някога са трудно разпознаваеми в изобилието от 
търговски реклами, но за сметка на това софиянци са 
любезни, услужливи, гостоприемни към чужденците 
хора и ще бъдете упътени от тях. Този неоспорим факт, 
както и впечатляващата традиционна българска кухня, 
смайващото изобилие от забавления, стоки и сувенири 
на интригуващи цени, очарованието на историята, 
която извира отвсякъде, ще ви превземат веднага 
щом стъпите в София и ще оставят у вас красиви и 
неповторими спомени от престоя ви в нея.


