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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Изграждането, развитието, преустройването и 

модернизирането на средата, която обитаваме, е перманентен 
процес. Непрекъснато възникващите нови потребности и все по-
интензивно развиващите се технологии се отразяват пряко върху 
облика на околната среда, на всяка нова сграда, на публичните 
пространства, на градоустройствените решения, на средствата и 
начините на общуване и т.н. Всяка епоха от това развитие, оставя 
своята трайна следа, най-вече чрез онова, което ние архитектите 
със своите творчески виждания сътворяваме. 

Сградите, останали като свидетели на своето време, 
съхраняват историческата памет на всяко едно общество. Ние с 
право се гордеем с това свое наследство, но сякаш обществото ни е 
възприело да вижда като историческа и архитектурна ценност, 
съгражданото до средата на миналия век. Обектите, оценени като 
значимо културно наследство, за които са наложени 
административни защити и за които се грижат институциите, са 
все от онзи далечен период. 

Развитието, обаче, не спира тогава. Във втората половина на 
20 век, а и днес, са изградени и се изграждат нови прекрасни 
сгради, въплътили идеите на талантливите български архитекти. 
Днес с болка отчитаме, че към тези периоди обществото ни не 
проявява нужното внимание и прекрасните образци на модерната 
архитектура, както ги наричаме „новите паметници на културата“, 
остават неоценени, необгрижени, похабени, а понякога и 
преобразувани до неузнаваемост. 

С много жар и ентусиазъм, ръководствата на КАБ – РК 
Пловдив, чрез своите годишни мероприятия, осъществени в 
поредица от лекции, предприе действия за мотивиране на 
обществеността и институциите за отваряне на погледа към  
създаденото в периода на втората половина на 20 век, за да го 
оценим, реставрираме и съхраним за бъдните поколения, за 
историческата памет на нацията ни. За постигането на тази цел 
КАБ – РК Пловдив ще продължи с нови идеи и инициативи. 

 
арх. Чавдар Тенев 

Председател на Съвета на КАБ РК-Пловдив 
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Дискусията „Архитектурата като монументално изкуство. 
Братска могила – минало, настояще, бъдеще“ се реализира в 
рамките на Архитектурен Форум Пловдив 2021 с модератор д-р 
арх. Любинка Стоилова. Събитието се проведе в самата Братска 
могила при нивото на скулптурната композиция. Като въведение 
в темата д-р арх. Любинка Стоилова (председател на ДоКоМоМо 
България), арх. Юлия Георгиева (член на Съвета на КАБ РК-
Пловдив), доц. Живка Валявичарска (Прат институт, Ню Йорк) и 
гл. ас. д-р Стефан Шивачев (Директор на Регионален исторически 
музей-Пловдив) представиха материали, свързани с историята и 
настоящето на мемориала. Дискусията засегна въпроса за 
бъдещето на Братската могила и какви пречки поставят миналото 
и настоящето. Изразените полюсни мнения на участиците 
потвърждават необходимостта от провеждането на разговори в 
широк обществен кръг. Обектът притежава висока архитектурна 
и художествена стойност, но няма статут на недвижима куртурна 
ценност, поради което не подлежи на защита от институциите. В 
процеса на обсъждане се отличиха различни идеи – една от тях за 
популяризиране на същността на Братската могила като първа 
стъпка към евентуална бъдеща реставрация и адаптация на 
мемориала в съвременния живот на град Пловдив. Провеждането 
на дискусията имаше точно този цел – без да налага конкретни 
решения, да постави темата за бъдещето на монумента пред 
архитектурната гилдия и обществеността. 

 
 

арх. Юлия Георгиева 
(Координатор събитие) 
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АРХИТЕКТУРАТА КАТО 
МОНУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО 

д-р арх. Любинка Хр. Стоилова, ДОКОМОМО България 

Резюме 

Осмислянето на монументалното наследство в България от 
периода на социалистическото развитие – след Втората световна 
война и до падането на Берлинската стена през 1989 г., е особено 
актуално през последните години. Освен валоризацията на 
обекти, идеологически обременени с комунистическото верую, 
тече преоценка на цялостната жизнена среда, останала като 
наследство от социалистическите времена, но изоставена на 
саморазруха, ограбена, осмяна и обругана с графити и критични 
публикации. Не прави изключение и мемориалът „Братска 
могила“ в Пловдив, който (за разлика от редица други монументи) 
е създаден под ръководството на изключителни майстори като 
архитект Любомир Шинков и скулптора Любомир Далчев. 
Мемориалът притежава значителни художествени достойнства, 
които би следвало да се осветляват пред идните поколения и 
съхраняват като постижение на българската култура от втората 
половина на 20 век. Повод за това бе актуалната дискусия 
„Архитектурата като монументално изкуство. Братската могила в 
Пловдив – минало, настояще, бъдеще“, включена като Модул 2 от 
годишния Архитектурен Форум Пловдив-2021. Организирана в 
самия мемориал (29.09.2021 г.), тя събра специалисти в различни 
области, които да изяснят на какви ценности може да се позове 
по-нататъшното опазване на мемориалния комплекс в качеството 
му на паметник на културата/недвижима културна ценност. 
Оживената размяна на критични констатации и предложения на 
възможности за  функциониране, всъщност начерта пътищата за 
неговото преосмисляне и адаптиране за нов живот в потенциала 
му на  институт на паметта, който да привлича и приютява 
разнообразни културни дейности. 

Текстът, представен на дискусията, е допълнен тук с оглед 
предстоящото изготвяне на предложение за регистриране на 
обекта като недвижима културна ценност съгласно Закона за 
културното наследство в РБ. 
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Ключови думи: Втора половина на 20 век, монументално 
изкуство, Модерна архитектура, Любомир Далчев, Любомир 
Шинков. 

1. Въведение 

Осмислянето на монументалното наследство в България от 
периода на социалистическото развитие – след Втората световна 
война и до падането на Берлинската стена през 1989 г., е особено 
актуално през последните години. Освен валоризацията на обекти 
с тежката идеологичска обремененост на комунистическото 
верую1, тече преоценка на цялостната жизнена среда, останала 
като наследство от социалистическите времена, но изоставена на 
саморазруха, ограбена, осмяна и обругана с графити и критични 
публикации.2 

На 29 септември 2021 г. се състоя дискусията „Архитектурата 
като монументално изкуство. Братската могила в Пловдив – 
минало, настояще, бъдеще“, организирана от Камарата на 
архитектите в България - Регионална колегия Пловдив, с личното 
участие на целия Съвет на РК Пловдив. 

Тя се проведе в самия мемориал и събра многобройна публика: 
архитекти, художници, журналисти и живо заинтересувани 
граждани от различни социални групи. След няколкото доклада бе 
проведено оживено обсъждане, изказаха се разнообразни 
коментари и мнения. Благодарение на художника Емил 
Миразчиев, бе направен видеозапис, който циркулира в 
социалните мрежи.3 

Последвалите публикации4 предизвикаха одобрителни 
бележки и критики в пресата5 и социалните медии,6 и показаха за 
пореден път степента, в която българското общество е идейно 
разделено в оценката си за монументалното наследство от 
близкото минало на България. 

 
1.1. Юбилеят на архитект Любомир Шинков 

(23.11.1926-28.03.2019) 

Един от поводите да се обърне специално внимание на 
Братската могила в Пловдив бе, че през 2021 г. се навършиха 95 
години от рождението на арх. Любомир Шинков7 - юбилей, който 
бе заложен за честване в програмата на Докомомо България и 
специално отбелязан.8 Със съдействието на членове на КАБ - РК 
Пловдив и Докомомо България, за повече подробности бе 
направена връзка със сина на архитекта – Христо Шинков, също 
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архитект. Бе съставена биография на Любомир Шинков и бе 
разпространена на 23.11.2021 г. в социалните мрежи.9 

 
1.2. Юбилеят на скулптора Любомир Далчев  

(27.12.1902-11.02.2002) 

Когато с колеги от Съвета на КАБ - РК Пловдив планирахме 
дискусията и с арх. Чавдар Тенев коментирахме възможните теми, 
в качеството си на модератор предложих да се отдели изрично 
внимание на скулптурната композиция и по-специално - на 
изключителната роля на Любомир Далчев.10 Тогава не отчитах 
наближаващия 120-годишен юбилей на твореца. Безспорни са 
заслугите на цялата фамилия Далчеви за българската култура.11 

Според определенията на редица изкуствоведи, 
художественото наследство на Л. Далчев е забележително заради 
умението му да съпреживява „конфликтите на съвременния човек 
в драмата на историческите процеси“,12 но и да отстоява дръзко 
своята творческа автономност, която завещава на цяла плеада 
творци (Величко Минеков, Галин Малакчиев, Никола Терзиев, 
Илия Нешев, Альоша Кафеджийски, Крум Дамянов). На това 
основание Любомир Далчев е изтъкван като родоначалник на 
нова школа на модерната българска скулптура, която  „в нейния 

генезис и развитие през ХХ век“ представлява „Векът на Далчев“.13 
Днес 120-годишнината на този бележит български творец, 

обагрен от световната слава, се отбеляза достойно с юбилейна 
изложба в залите на Софийската градска художествена галерия до 
06.09.2022 г.14 

За анализ на творчеството на Далчев в дискусията за 
Братската могила, проведена през септември 2021 г., бе поканена 
доц. д-р Живка Валявичарска – изкуствовед с международен опит 
и ерудиция, в момента преподавател в Института Прат в Ню 
Йорк.15 

2. Монументалното, отнесено към архитектурното изкуство, 
има различни употреби 

2.1. Монументалното като определение на творба 
Означава мощност на замисъла, формите и значението в 

градската среда - обикновено монументалните сгради и 
комплекси, служат на политическата и икономическата власт да 
пропагандира своята водеща роля в обществото.  

Това са онези обекти, на които се залага дълговечност – 
обикновено те са огромни по мащаб, но и най-трайно изградени. 
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Остават като маркер във времето и образци за архитектурни и 
художествени постижения на съответната култура, като нейна 
памет. 

В тази роля те биват включвани в банката от ценности на 
съответна национална или регионална култура и постепенно се 
приобщават към световния тезаурус от културни ценности, които 
редица международни организации са приели да наричат 
“паметници на културата”. В българското законодателство от 
2009 г. е възприет терминът „недвижими културни ценности“.  

 
2.2. Монументалното като термин 
В смисъл на произведение на архитектурата и художественото 

изкуство, изразяващо почит към личност, социална група, 
събитие, явление, поредица от събития или културни 
натрупвания е прието да се нарича “монумент/паметник”. В някои 
езици се използва думата  “споменник”, в други – „мемориал“. За 
да се разграничат понятийно от първата група културни 
ценности, у нас те се определят като „паметници на 
монументалното и декоративното изкуство“, защото при тях 
архитектурата е в интензивен синтез с различни форми на 
изобразителното изкуство.  

И при двете употреби се имат предвид колкото материални, 
толкова и духовни същности - свързани с паметта и с ценностните 
нагласи на отделни групи, с цели общества, или с цели епохи. в 
смисъл на НЕ-забрава. Времевата дистанция е съществена за 
тяхната оценка и утвърждаване като неоспорими образци. 
Трудностите възникват при смяната на културната парадигма и 
ценностните ориентации. 

 
2.3. Монументалното изкуство от близкото минало 
В тоталитарното минало на България бяха издигнати огромен 

брой паметници. Тяхната цел бе да държат паметта будна и да 
наложат единствено правилната интерпретация на миналото – 
като поредица от героични жестове на борба за свобода и 
социална справедливост в името на комунистическия идеал.  

С времето техният мащаб ставаше все по едър, дори гигантски. 
Те доминират и днес в обществени и природни пространства - на 
важни градски площади, в паркове и места на битки, на почти 
всички планински проходи и върхове. След 1989 г. повечето бяха 
поругани в една или друга степен.16 

В архаичните общества невъзможността времето да се 
възприеме  като важна категория на битието заличава усещането 
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за историчност и съответно – отхвърля необходимостта от оценка 
на миналото.17 В състоянието на елементарно оцеляване, в 
каквото обществото ни изпадна задълго след 1989 г., паметта за 
миналото стана ненужна. Неспособността миналото да се оцени 
води до естествен стремеж паметта за него да бъде заличена. 
Същото е и когато споменът за миналото е непосилно бреме – 
като страдание или като грях. 

Съвременната епоха на многообразие и множественост на 
културните ориентации неизбежно създава противоречия, дори 
сблъсъци, между тях. Постоянното противоборство е морално 
изпитание – как да оценяваме и доколко да пазим огромното по 
обем материално наследство от близкото тоталитарно минало. 
Докато избистряхме отношението си, естествената или 
принудителна разруха заличи безвъзвратно цели фрагменти от 
градската среда, а други превърна в уродливи примери за 
назидание. 

Затова оценката на „Братската могила“ в Пловдив днес е 
отговорен избор, чрез който експертите в различни области да 
изтъкнат набора от ценности, на който да се позове по-
нататъшното опазване на този мемориален комплекс, за да бъде 
признат за недвижима културна ценност и получи юридическа 
защита съгласно Закона за културното наследство. В този 
логически ред следва да се очертаят възможностите за 
адаптиране към нов живот в потенциала му на културен институт 
на паметта, който да привлича и приютява разнообразни 
културни дейности и да гарантира устойчиво функциониране в 
бъдеще. 

Богат материал за осмисляне на проблемите предоставя 
проектът на арх. Юлия Георгиева – член на Докомомо, изготвен 
през 2018-2019 г. в рамките на обучителната програма по 
опазване на културното наследство, организирана от Камарата на 
архитектите в България – Регионална колегия Пловдив, 
съвместно със специалисти от Националния институт за 
недвижимо културно наследство (НИНКН) и основаната още през 
1887 г. френска школа18 за опазване на културното наследство 
Ecole de Chaillot19 в Париж. Проектът на арх. Георгиева впечатлява 
не само с прецизното и изчерпателно проучване историята на 
създаване и заснемането на обекта, но и с анализа на 
оригиналната композиционна идея, проследявайки символизма 
на всеки от структурните елементи и съвременното им 
състояние.20 
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3. Художествени особености на Братската могила в Пловдив 

3.1. Градоустройствени характеристики 
Разположена в края на издължена на запад 100-метрова 

градоустройствена ос по бул. „Свобода“ (бивш „Малчика“), зоната 
на Братската могила е естествен преход от жилищните към   
озеленените пространства на парк „Отдих и култура“, тангиращи с 
Гребния канал. 

Визуално самият мемориал (1967-74)21 действа като 
контрапункт на  Паметника на незнайния войн на хълм 
„Бунарджика“ (1954-57). Той не се извисява, а потъва в земното 
лоно. Мащабът му не е гигантски, а човешки. Той не възвеличава 
победоносно, а по-скоро внушава преклонение. (Фиг. 1) 

Местоположението е сполучливо намерено – в парковата среда 
е оформен просторен правоъгълен площад, заобиколен от три 
страни от тревни площи с храстовидна и едроразмерна 
растителност. Осовата композиция, чиято централна алея по 
надлъжната ос на симетрия е продължение на 
градоустройствената ос по бул. „Свобода“, насочва директно към 
рампата, отвеждаща в дълбочина във вътрешността на 
мемориала. (Фиг. 2) Централната и страничните алеи са разделени 
от поредици квадратни бетонови цветарници маркиращи в 
метрично редуване основната посока на движение. Общият бял 
обем изпъква пространствено и цветово на фона на зелена стена 
от вековни дъбове в дъното на парцела. (Фиг. 3) 

Според Неделчо Паскалев, дъбовете “затварят 
пространството и силуетът на архитектурната композиция 
става по-четлив и стегнат.“22 
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Фигура 1. Градоустройствена ос по бул. „Свобода“, насочваща към 
мемориала. Братската могила се явява контрапункт на Паметника на 
незнайния войн на хълм „Бунарджика“. Снимки: © Google Maps. 
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Фигура 2. Арх. Л. Шинков. Графична ситуация от идейния проект с 
градоустройствената ос по бул. „Свобода“, насочваща към 
мемориала. Източник: © Неделчо Паскалев.23 
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Фигура 3. Подход към Братската могила е със силно изявена 
насоченост. Извор: Марин Тодоров, „Полет над Братската 
могила“.24 

3.2. Пространствени характеристики на обекта 

Обемно-пространствена и планова композиция, 
функционална схема, архитектурно-художествено оформяне 
(външно и вътрешно); конструктивна система и особености на 
прилагане; материали 

Архитекти на комплекса са Любомир Шинков и Владимир 
Рангелов, скулптори са проф. Любомир Далчев, Анна Далчева и 
Петър Атанасов, конструктор е инж. Емил Попов, а строители – 
Иван Атанасов и Атанас Атанасов.25 

Уникалната архитектурно-художествена композиция в 
интериора пресъздава ключови моменти от Българската история 
през 19 и 20 век с техните герои и жертви. 

Авангардни за времето на създаване в началото на 1970-те 
години са не само художествената идея и пространствената 
структура, но и динамичната и сложна игра на  конструктивните 
елементи, материалите от които са изградени. Виртуозното 
съчетание на 14 триъгълни сегмента от видим стоманобетон 
образува покритието на стилизиран каменен венец, носен от 
квадратна плинта. (Фиг. 4) 

В поглед от въздуха композицията изглежда по изумително 
пластичен начин, който формира необичаен за времето на 
създаване, запомнящ се архитектурен образ. (Фиг. 4) 
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Фигура 4. Птичи поглед на обема на мемориала. Източник:© 
Марин Тодоров, „Полет над Братската могила“.26 

 
В останалата част на интериора конструкцията е обикновен 

стоманобетонов скелет – плочи, колони и преградни тухлени 
стени. 

Ефектът на пространството отвътре е още по впечатляващ – 
заради сложното засичане между отделните плоскости, и още по-
сложното редуване на плът и отвори, които от своя страна 
създават заплетената игра на светлини и сенки. (Фиг 5) 

 

 

Фигура 5. Сложната комбинация от покривни плоскости създава 
неповторим диалог между плът и отвори и игри на светлината.  
Снимка: © Владимир Станчев.27 
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В унисон с архитектурния образ, въздействието на вкопаната 

крипта се допълва в интериора от подредените хронологично в 
кръг скулптурни групи - уникални по стил, материали и техники. 

Изборът на видим стоманобетон също не е случаен. Във 
времето на създаване на Братската могила този материал е водещ 
за актуалния в глобален мащаб стил „Брутализъм“. В различни 
точки на света с естетиката на видимия стоманобетон се 
изграждат всякакви сгради – властови, с делнично 
предназначение, но и редица мемориали. 

 
3.3. Семантика на пространството 

В редица свои изяви архитект Любомир Шинков, свързва 
пирамидалната форма на Братската могила с древните храмове в 
Месопотамия, Египет, Мексико и Тракия.28 

Въвеждането на тракийски елемент в композицията е 
новаторско, доколкото в периода на създаване на мемориала 
траколожките изследвания бележат възход в България.29   Тогава 
се формира цяло ново научно поле, а към БАН се създава първият 
в света Институт по тракология (1972).30 Именно в онзи период 
тракийските гробници се проучват по-задълбочено във 
взаимовръзката им с по-ранни мегалитни съоръжения в 
Югоизточна България. Първоначално оспорвана, постепенно се 
налага алтернативна теория за етногенезиса на българите, и за 
древната култура в земите на траките, равноценна и дори 
предхождаща античната гръко-микенска традиция.31 

Архаичният контекст естествено поражда цял ред асоциации 
от свещен порядък. Според древните култури пирамидата като 
въплъщение на Храма е символ на свещената планина32. Пътят, 
водещ към храма – труден и свещен - е пътят на трансформация от 
делнично към вечно.33 И от тази гледна точка, сякаш не е 
случайно, че днес към мемориала води булевард „Свобода“. (Фиг. 
1) 

През свещената планина преминава световната ос (Axis 
Mundi), която свързва Небето, Земята и Ада (Фиг. 6). В главната 
точка на тази ос, където се срещат трите свята, е Центърът на 
Храма34. В този център е разположен друг архетипен елемент – 
огнището, а в конкретния случай - Вечният огън. (Фиг. 7) 



17 
 

 

Фигура 6. Ротационно разгръщане на обемно-пространствената 
композиция около вертикалната ос на централната симетрия. 
Арх. Л. Шинков. Надлъжен вертикален разрез от идейния проект. 
Снимка: © Н. Паскалев.35 

 
Ритуалът на обикаляне около огъня е също архетипен жест, 

който възпроизвежда свещен/митичен момент или разказ.36  
Кръгът - цикличното повторение на ритуали около огъня 

свързва миналото, настоящето и бъдещето. (Фиг. 4) 
Повтаряемото пресъздаване на делата им възкресява героите и 
така кръгът унищожава необратимостта на времето.  
 

 
Фигура 7. Интериор на мемориала с Вечния огън в центъра и 
кръгово подредените скулптурни групи в обща хронологична 
художествена композиция . Снимка: © wikipedia.37 

 
Кръглият венец с пирамидална форма и носещата го 

квадратна плинта, прославят чрез своята съвършена геометрия 
паметта за събития и личности. (Фиг. 5) Слизането, проникването 
в дълбочина сякаш потапя посетителя в миналото. (Фиг. 6) 
Интимността на пространството навява повече спокойствие и 
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размисъл, отколкото бравурна тържественост. Така 
архитектониката на формите съдейства да се митологизира и 
преживее историята. (Фиг. 7) 

Пространствената композиция на Братската могила се 
разгръща като метафорична интерпретация на историческата 
приемственост. Символното напластяване на архетипни форми е 
забележително и, смея да твърдя, се проявява за първи път с 
такава мощна синергия на внушенията в най-новата 
монументална архитектура в България. 

Сходна форма има и мемориален комплекс за жертвите на 
арменския геноцид в Ереван, Армания (Фиг. 8), създаден 
приблизително по същото време (1966-67), в което българският 
авторски екип проучва възможностите за местоположение на 
мемориала в територията на град Пловдив. Негови архитекти са 
Артур Таркханян (Arthur Tarkhanyan) и Сашур Калашян (Sashur 
Kalashyan), а художник – Хованес Хачатрлуян (Hovhannes 
Khachatryan).38 

 
 

Фигура 8. Мемориален комплекс за жертвите на арменския 
геноцид (1915 г.) с пирамидална форма и Вечен огън в центъра на 
пространствената композиция (1966-67 г.). Снимка: © wikipedia.39 
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3.4. Исторически дискурс 

Разбира се, в художествения преразказ на историята през 70-
те години на 20 век, няма как да отсъстват социалните и 
антифашистките борби, партизанската тематика. Все пак, 
погрешно е паметникът да се представя само като 
комунистически апотеоз на партизанската съпротива, а още по-
малко – като изцяло антифашистки. Фигуралният разказ започва 
от борбите за освобождение и Шипченската епопея (1877), 
представя войните за национално обединение (1912-18), 
последвани от Септемврийското въстание (1923). Но и тук се 
откриват майсторски стилистични похвати. (Фиг. 9, Фиг. 11) 

Драматичното противопоставяне на материалите и мащаба в 
скулптурните групи е подобно и при сегментите от покритието, 
които ту се надвесват, ту обгръщат Вечния огън, сякаш изразява 
мъдрото прозрение за трагичната, но неизбежна смяна на възход 
и падение, на героика и трагизъм, на различни светогледи. 

 

 

Фигура 9. Любомир Далчев, Робство. Източник: © Н. Паскалев40 
 
Този регионален по своя характер прочит бележи нов етап 

в еволюцията на местните култури в рамките на съветския блок 
след смъртта на Сталин - на скъсване с интернационалната 
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комунистическа тематика и акцентиране на историческия разказ 
върху националните специфики на развитие.41 

3.5. Стилистични художествени особености 
Както архитектурата, така и скулптурните композиции 

показват недвусмислено, че художественият стил се е 
еманципирал от каноничната закостенялост на социалистическия 
реализъм за да се приближи към общоевропейските форми на 
следвоенен модернизъм. В българския случай, съчетанието на 
ярки творчески индивиди - архитекти и скулптори, между които 
Любимор Шинков42 и Любомир Далчев, без съмнение, е 
допринесло за уникалния художествен резултат на ярко 
демонстрирана идея чрез изчистени, категорични форми и 
експресивна динамика на композиционните линии, контраст и 
сложно метрично редуване на фигури и фон, на различни мащаби, 
материали, фактури и колорит. 

3.6. Функционални и битови особености 
Първоначалният замисъл като пантеон на героите в борбите 

за национално освобождение и социална справедливост включва, 
освен Вечния огън в центъра на пространствената композиция и 
символична гробница на загинали в началото на 1940-те години 
герои от Пловдивски регион, разположена централно в 
надлъжната ос на симетрия точно срещу входа като своеобразен 
олтар с паднала на колене фигура на въстаник пред него. 

Натоварен с героична митология и комунистическа 
символика, мемориалът се възприема предимно като място на 
поклонение. Редовно във и около него се отбелязват важни дати 
от годишния календар на БКП с чествания и поднасяне на венци. 

Публикации в пресата свидетелстват, че в края на 1970-те 
години по съветски модел вече са се утвърдили традициите в 
Братската могила да се връчват първите пионерски връзки, от нея 
абитуриенти да започват своя празник, пак там младоженци да  
поднасят благодарствени букети. 

 

4.  Последващи промени в мемориала 
Етапи на намеса и резултати 

 

4.1. Реконструкцията през 1981 г. 
От издирвания на арх. Юлия Георгиева в Държавен архив- 

Пловдив (Фиг. 10) разбираме, че по проект на архитектите 
Владимир Рангелов и Любомир Шинков през 1981 г. е 
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осъществена реконструкция на Братската могила. Предвижда се с 
кован метал да се изгради нова гробница на мястото на старата и 
да се облицоват централните колони, а вътрешните коридори да 
бъдат настлани с балчишки камък. 

 

 

 

Фигура 10. Табла от проекта на арх. Юлия Георгиева с проучване 
историята на създаване, структурата и символиката на 
елементите от Братската могила в Пловдив. Източник: © арх. 
Юлия Георгиева. 
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Както съобщава публикация във в. Работническо дело, за 
изпълнители са привлечени Второ строително управление и 
каменоделци от Пазарджик, Брацигово, Устина и Пловдив, 
участвали в изграждането на мемориала през 1974 г.43 

 

 

Фигура 11. Интериор на мемориала с пътеката със специална 
настилка пред поредицата от  скулптурни групи. Сложно 
метрично редуване на фигури и фон, на различни мащаби, 
материали, фактури и колорит. Източник: © Н. Паскалев. 

 
Срокът на изпълнение е в навечерието на втори юни, така че 

„този истински символ на безсмъртието“... „да разказва на 
поколенията за ... подвига на загиналите ... в борбите против 
фашизма и капитализма, против османското иго“.44 
Първоначално осъществен като пантеон със символична гробница 
на герои, мемориалът се превръща в действителна крипта, когато 
през 1981 г. са инсталирани 126 урни с прахта на участници в 
съпротивата по време на Втората световна война.45 

Урните са бронзови, квадратни, поместени в траурна стена, 
разграфена на три куба, всеки с по седем редици по шест, всяка с 
четири петолъчки в ъглите. (Фиг. 12) Между тленните останки се 
твърди, че се съхраняват и тези на Лиляна Димитрова и Йорданка 
Чанкова – участнички в групата на „петимата от РМС“, прочула се с 
анархистичните си акции през 1940-те години.46 Парадоксално 



23 
 

обаче, справка за Братската могила в София (1956 г.) показва, че в 
нея също се съхраняват тленни останки на участници в групата 
„Петимата от РМС“, между които отново фигурират имената на 
Лиляна Димитрова и Йорданка Николова-Чанкова.47 

Реконструкцията от 1981 г. съвпада по време с нов етап от 
еволюцията на т. нар. „развито социалистическо общество“ и 
засилването на националистическите тенденции в края на 1970-
те години, с подготовката на честванията на 1300-годишнината от 
създаването на Българската държава (1981 г.). По аналогичен 
начин през 1977-78 г. във Възрожденското гробище на гр. Русе се 
издига Пантеон с Вечен огън, където от околните гробове и 
гробници се пренасят тленните останки на видни възрожденски 
дейци.48 

Наличието на урни в Братската могила - Пловдив е силен 
аргумент и до наши дни, за обявяването на мемориала за 
„антифашистки“ и присвояването му  като носител единствено на 
комунистически идеи.49 Както и в Русе, демонстративните изяви 
засилват разцеплението в обществото и създават идеологически 
пречки пред перспективите за обективно и устойчиво адаптиране 
на обекта към съвременни функции. 

 
4.2. Емигрирането на Далчеви и съдбата на мемориала 
През септември 1979 г. семейство Ана и Любомир Далчеви са 

във Виена за откриването на авторска художествена изложба.50 
При закриването Л. Далчев прави изявление пред в. “Die Presse”, че 
поради дълбоко разочарование от налагани творчески 
ограничения в България, двамата творци ще заминат за САЩ, 
където възнамеряват да се установят трайно. 

Макар че адаптацията в чужбина не е безпрепятствена, а 
съществува и версия, че животът му е бил застрашен на няколко 
пъти с покушения, в САЩ Далчев твори неуморно. Сближава се със 
семейството на Джордж Буш-старши, който натрупва колекция от 
негови пластики. Прави паметник на Макгахан в Ню Лексингтън, 
проект за паметник на Джеси Оуенс, паметник на Свободата и ред 
други. Умира на 10 юли 2002 г., малко преди да отпразнува 100 
годишния си юбилей. Погребан е в архитектурния комплекс 
“Кристалната катедрала” в Гардън Гроув на юг от Лос Анджелис.51 

След политическата промяна, с писмо до Общински съвет на 
Пловдив от 04.02.1992 г. Любомир Далчев предлага да довърши 
оригиналната си визия, останала неосъществена в тоталитарното 
време и „така да възстанови историческата правда“.52 Според 
публикация във в. Марица53, предложението му е до криптата да 
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има женска фигура, представяща "Страдащата майка - Отечество", 
и да се отстранят последните скулптурни групи "Зараждане на 
социализма" и "Стачен пост".54 

Както разказа директорът на РИМ Пловдив - д-р Стефан 
Шивачев, в писмото си Л. Далчев е обяснил конфликта между 
замисъла и решението на художествената комисия към момента 
на създаване на мемориала. От общо 28 гипсови модела, 
подготвени от авторския екип за общата композиция с повече 
моменти от националната история на България през 19-20 век, са 
били подбрани за реализиране само 19 групи. С това цялостната 
художествена идея е била изкривена. 

Според съавтора в архитектурната част – Владимир Рангелов, 
запечатаното от Държавна сигурност ателие при емигрирането на 
Далчеви е било разграбено след 1989 г., а композиционният 
замисъл е могъл да се разчете само в запазени авторови скици и 
мемоари, писани преди 1989 г. 

 

 
Фигура 12. На дискусията в мемориала Цвятко Сиромашки 
разказва за работата си в ателието на Л. Далчев в Бояна. В 
дъното в дясно се виждат бронзовите урни с тленни останки. 
Източник: © Видеозапис, Емил Миразчиев, 29.09.2021 г. 
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Предложението не е осъществено. При цялата ми искрена 
почит към твореца Далчев, намирам това развитие като логично 
за местната администрация, изправена пред сложни обществени 
брожения и липса на консенсус по идеологическите въпроси, 
особено скоро след падането на Берлинската стена.  

И днес, повече от 30 години по-късно, противоречивите 
оценки на миналото не са се променили чувствително.  
Погледнато от позицията на нобеловата лауреатка Олга Токарчук, 
че “разказ,  който не допуска интерпретации, е пропаганда“, 
смятам, че голямата мисия на нашето време е да разтълкува 
различните интерпретации, да осъзнае заблудите, да отхвърли 
престъпленията, без да ги заличава, да приеме различните видове 
памет и правото на всяка социална група да развива свой прочит 
на историята. 

 
5.  Как се използва обектът в съвремието, опазва ли се, 

поддържа ли се, експониран ли е, социализиран ли е, 
обозначен ли е? 

След емигрирането на семейство Далчеви в САЩ, паметната 
табелка с имената на целия творчески колектив е свалена от 
мемориала „Братска могила“ в Пловдив и до днес не е 
възстановена. 

През последните повече от 30 години грижата за Братската 
могила е поверена на Регионалния исторически музей – Пловдив. 
Обектът и целият район е под 24-часова охрана на МВР до 1990 г. 
По това време се отменя денонощното наблюдение и пълната 
отговорност се прехвърля към РИМ с неговите ограничени 
възможности. Обектът става силно уязвим, особено през лятото, 
когато в околното пространство се събират много младежи. 
Редовно е изпъстрян с графити; стръмните бетонови плоскости на 
покритието се използват от скейтъри и велосипедисти. Не 
липсват инциденти с животозастрашаващи пропадания през 
отворите в покрива и през ламелите на решетъчните входни 
врати.55 

Според широката общественост, макар официално да е 
отворен за безплатни посещения като филиал на РИМ-Пловдив, 
мемориалът е по-често недостъпен, анатемосан като 
комунистически паметник и  подложен на брутални вандалски 
набези, а непосредствената му среда е запустяла, изоставена и 
силно замърсена. Журналистически публикации и минувачи 
твърдят, че функцията му на пантеон се ограничава в проучвания 
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за студентски дипломни работи и дисертации като ярък пример 
на монументалното изкуство от епохата на тоталитаризма.56 

Причина за ограничаване на достъпа е застрашеността на 
скулптурните групи и други елементи в интериора, чиито 
бронзови части оригинално не са били трайно фиксирани. След 
1989 г. паметникът е ограбван няколко пъти. Формата на 
покритието дава възможност за проникване във вътрешността и 
така бронзови детайли и медни обшивки на колоните са били 
откраднати (разказва директорът на РИМ-Пловдив - д-р Стефан 
Шивачев). Останалите все още запазени елементи са прибрани в 
хранилища. 

 
3. 6. Актуално състояние 

6.1. Техническо състояние на обекта, имота и средата 
Като цяло, и в отделните части или съоръжения, 

елементи на благоустрояване, озеленяване и пр. 
В своето проучване арх. Юлия Георгиева, е изследвала 

задълбочено актуалното състояние на мемориала с повечето вече 
описани увреждания. В графично заснемане са дефинирани  
последиците от вандалщини, конфликтни точки на 
конструкцията от видим стоманобетон и на скулптурните 
елементи, на проявените функционални проблеми в процеса на 
експлоатация (Фиг. 13), и е направен анализ на възможностите за 
тяхното отстраняване (колони, черупки, армировка, метални 
решетки и мерки за  по-нататъшната им защита).57 

С удивителна прецизност са анализирани технологията на 
строително изпълнение и водният цикъл чрез проучване на 
възможните начини на формообразуване на елементите от видим 
стоманобетон и детайлите на отводняване и дренаж. 

Проектът на арх. Георгиева е ценен предвид актуалната 
световна тенденция на повишен интерес към конструкциите от 
видим стоманобетон,58 както и на изследването и търсенето на 
нови технологии за опазването им.59 
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Фигура 13. Табла от проекта на арх. Юлия Георгиева с 
проучването на актуалното състояние на Братската могила и 
възможностите за адаптирането й към нови функции.. Източник: 
© арх. Юлия Георгиева. 
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6.2. Степен на застрашеност на обекта - причини и 
възможни антропогенни и природогеографски 
фактори 

Редица течове по стоманобетоновото покритие предизвикват 
разрушителни замръзвания през зимата (Фиг. 14). Причини за тях, 
от една страна, са особените конфигурации на покривните 
плоскости, а от друга - сложната система на отвеждане на 
атмосферните води. От тази гледна точка, проектните проучвания 
на арх. Георгиева са особено важни. 

 

 

Фигура 14. Зимни течове в покривните части. Източник: © Никола 
Михов.60 

 
Сложната форма и оригиналният творчески замисъл не 

предполагат затваряне на покритието на обекта. Това 
обстоятелство създава трудно преодолими проблеми за  защита 
от неблагоприятни атмосферни влияния, съответно – за 
целогодишно използване на интериора. Евентуално техническо 
решение за затваряне на покривната част би изисквало специално 
проучване, а вероятно и скъпа реализация.  

Поради непрекъснатото увреждане на външни части на 
мемориала с графити, друг съществен (макар и технически) 
момент е изследването на възможностите за консервиране на 
плоскостите от видим стоманобетон и третирането им с 
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антиграфитни покрития. Освен защита те осигуряват и 
последващо по-лесно почистване. 

 
7.  Анализ и оценка 

7.1. Материална автентичност и степен на съхраненост - 
образна, средова и функционална 

Както местоположението, така и подходът, така и обемната 
структура на мемориала, символиката на всеки от 
конструктивните и скулптурните елементи и цялостният 
архитектурен образ на Братската могила са запазени в 
сравнително висока степен на автентичност.  

В различна степен това се отнася и за елементите на 
интериора. Оригиналната скулптурна реализация, пресъздаваща 
поредица от действителни исторически събития и значими 
литературни герои, също е съхранена по местоположение.  

Констатирани са проблеми в инсталациите вследствие 
дългите периода на слаба поддръжка и неглижиране на обекта.  

Важен фактор за цялостния облик на средата и художествения 
контраст със самия мемориал представлява едроразмерната 
растителност в обграждащите тревни площи. 
 

7.2. Обратимост на настъпилите промени 
Наличието на достатъчно  автентичен снимков и архивен 

материал,  публикации от епохата на създаване на мемориала и 
записки и скици на авторите са гаранция за възможно 
реалистично възстановяване на липсващите  бронзови елементи в 
скулптурния цикъл, обшивки и други декоративни елементи в 
близък до автентичния им вид. 

Реално осъществимо е възстановяване на липсващата каменна 
звезда около Вечния огън и на пейките между слизащите до пода 
стоманобетонови елементи от покритието. 

Не би представлявало особена техническа сложност 
реконструиране на настилките и цветарниците в пространството 
около мемориала. 

 
7.3. Съхраненост на документацията и информацията за 

обекта 
След като е направила документално изследване на наличните 

архивни фондове (ДА Пловдив) и публикации във вестници и 
списания, арх. Юлия Георгиева е заснела актуалното физическо 
състояние на обекта, и е осъществила структурен анализ на 
конструкцията и символиката на елементите, изследвала е 
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критичните възли на увреждания. Накрая тя предлага като 
реалистично възстановяването на обекта към състоянието му 
през 1981 г. 

Успоредно са анализирани неглижираното състояние на 
мемориала и промяната в начина на социално функциониране – 
както на обекта в средата, така и на самата околна среда. 
Констатира се, че градоустройственият контекст вече е частично 
преосмислен. Допълнително са изследвани възможностите за 
адаптация на мемориалния комплекс към днешните обществени 
нужди и нови начини на използване. Предлага се първоначалното 
предназначение на обекта да се обогати като се добавят 
(експериментално) нови временни функции – изложби, камерни 
концерти, представления на сценични изкуства, арт инсталации, 
различи ин- и аут-дор фестивали, ритуали и други видове 
артистични прояви. 

 
8. Културна и научна стойност 

8.1. Архитектурно-строителна и художествена стойност. 
Качества на обемно-пространствената композиция, 

плановата схема, архитектурно и художествено оформяне, 
естетически качества, майсторство на изпълнение.  

 
Обектът представлява много голям интерес в конструктивно-

техническо и инженерно-технологично отношение относно 
изпълнението на конструктивните елементи на покритието - 
както предвид сложната им уникална конфигурация, така и 
поради изпълнението им от видим стоманобетон. Интерес 
представляват също различните видове настилки и облицовки, 
работата с метали и сплави. 

По този начин Братската могила се превръща във важно 
свидетелство за актуалните технически възможности и 
строителни умения в България през 1970-те години. 

От гледна точка на нейната функция, символика и уникална 
форма, Братската могила е рядък образец на мемориал, а като 
пример за органично постигната хармония в синтеза между 
архитектура, скулптура и декоративни изкуства, тя е шедьовър на 
монументалното изкуство. 

Едновременно с това, тя показва будната креативност на 
високо надарени творци в унисон с актуалните световни 
художествени процеси и свидетелства за изключително 
сътрудничество между тях. 
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Братската могила в Пловдив е уникална културна ценност с 
национално и наднационално значение. 
 

8.2. Историческа, етнографска и познавателна стойност 
Обектът представлява ценно материално свидетелство за 

начина, по който значими исторически и идеологически задачи са 
се претворявали художествено през периода на тоталитаризма. 
Вижда се до каква степен комунистическата идеология е 
присвоявала исторически процеси и събития и ги е подчинявала 
на възложената й социална мисия. 

Включването на действителни личности в историческия 
разказ също служи на комунистическата митология. Изброеното, 
както и по-късните мемоарни свидетелства на Любомир Далчев в 
писмото му до Общинския съвет на Пловдив от 1992 г., изтъкват 
автентичната роля на мемориала Братска могила като важно 
свидетелство за  начина, по който тоталитарната власт е 
подчинявала идеите и цялостното поведение на творците до  
падането на Берлинската стена. 
 

8.3. Устройствена и екологична стойност 
Независимо от не особено големите си размери, вкопаването и 

относителната монохромност, мемориалът изпълнява ролята на 
пространствен акцент в прилежащата среда на принципа на 
контраст в мащаба, формата и колорита спрямо заобикалящите го 
елементи. 

 
8.4. Иновативност 
Безспорно мемориалът „Братска могила“ въплъщава 

непознати до момента на създаването му качества по отношение 
на концепцията, плановата схема, конструктивната структура, 
пространствената композиция и семантиката на елементите. Те, 
от своя страна, са повлияли на избора на вложените материали, 
техниките и технологиите на изпълнение. 

Съвкупността на изброеното, заедно с неповторимия синтез 
на архитектурни и скулптурни елементи, води до знаменателна 
синергия на композиционните похвати и е ярко доказателство  за 
многопластовата иновативност на обекта. 

 
8.5. Обществена значимост  
Изключителните художествени качества на Братската могила, 

значимия авторитет на неговите създатели, важното 
местоположение в паркова среда за отдих и спорт, са само част от 
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факторите, които определят засилващия се обществен интерес 
към съдбата на мемориала. Налице е постоянна загриженост на 
различни социални групи за бъдещите форми на съществуване и 
възможностите за реконструиране на обекта, все повече 
осъзнаван като уникална културна ценност. 

Всичко това формира потенциал за реновиране и развитие на 
самия мемориален комплекс, а също и на цялостната му среда, 
независимо от наличните съществени поражения вследствие вече 
описаните проблемна поддръжка и липса на охрана. Важни за 
привличането на финансови ресурси за по-нататъшното му 
развитие са всякакви организационни и културни инициативи, 
които биха подпомогнали оптималното социализиране на обекта с 
неговите материални и духовни достойнства, и автентични 
характеристики. От такава гледна точка включването в културно-
туристическата система е напълно осъществимо и ще допринесе 
за неговата допълнителна социализация.  

С качествата си на историческа и културна забележителност 
от най-висок ранг, предстои в процеса на реконструкция, 
възстановяване на оригиналния блясък и придобиване на нови 
културни функции Братската могила да се превърне в ценен 
възпитателен фактор, информиращ обществото на град Пловдив и 
цяла България за етап от социалистическото минало на страната. 

 

9. Заключителна оценка 
През 2020 г. мемориалът „Братска могила“ бе регистриран от 

българска страна в базата данни на Docomomo International,61 с 
документационен фиш, съставен от членовете на Докомомо 
България - арх. Мария Бадева (Пловдив) и доц. д-р арх. Мария 
Давчева (София) със съучастието на арх. Юлия Георгиева. Сам по 
себе си този акт е вече оценка за ценността на обекта като 
актуално въплъщение на принципите на модерната архитектура. 
Синтезирана информация бе включена от М. Бадева и М. Давчева и 
в международната виртуална изложба на модернизма – интернет 
порталът Docomomo Virtual Exhibition - MoMoVE, също поддържан 
от Docomomo International. (Фиг. 15) 

През 2021 г. представителите на DOCOMOMO в България 
номинираха проекта на арх. Юлия Георгиева за Братската могила 
в Пловдив в годишната класация на DOCOMOMO International за 
високи постижения при опазване на обекти на Модерното 
движение. 

След опис и анализ на дейностите в проекта, 
предложението завършва така: 
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„От гледна точа на архитектурните и художествените му 
качества, както и благодарение на стилизираните до символно 
съвършенство форми, паметникът „Братска могила“ в Пловдив  е 
един от образците за мемориал и водещ пример от модерната 
архитектура в България през втората половина на ХХ век.  
Проектът за реконструкция на комплекса, за актуализиране на 
неговите функции и адаптация към съвременните технически и 
технологични изисквания, безспорно, възражда изключителната 
му  архитектурна и културна стойност.“62 
 

 

Фигура 15. Регистрация на Братската могила във виртуалната 
изложба на модерната архитектура, поддържана от DOCOMOMO 
International. Източник: © MoMoVE – арх. М. Бадева и доц. д-р арх. М. 
Давчева.63 

Предложението изразява позицията на членовете на 
DOCOMOMO в България, че обектите на модерното изкуство и  
архитектура са равностойна част от общото културно наследство 
в страната; че модерните прояви от втората половина на 20 век 
представляват достойни паралели на тогавашните глобални 
стилистични тенденции и опровергават предубежденията за 
пълна културна изолация на изкуствата зад Желязната завеса 
преди 1989 г. 
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10. Възможности и намерения за бъдещо развитие 

Наличие на устройствени и/или инвестиционни проекти, 
заявени намерения за намеса, програми за развитие на обекта 
и/или неговата среда. 

 
10.1. Адаптиране на мемориала към нови функции 

Трудности, пречки и актуални перспективи 
 

От 2010 г. насетне се наблюдават периодични опити на 
ръководството на Общината и Областната управа пространството 
във и около Братската могила да се обживее и преосмисли за нови 
функции.64 

Още през 2010 г. Здравко Димитров, кмет на Район „Западен“ в 
Пловдив (2007–11), прави постъпки за реконструкция на 
паметника в закрит арт център и концертна зала,65 но проектът не 
се осъществява.66 През 2012 г. пак той, вече като Областен 
управител, предлага да се предпиремат стъпки за включване на 
мемориала в Списъка на световното културно наследство на 
UNESCO (WHL).67 От август 2012 г. Фейсбук-група „Да Възродим 
Братската Могила в Пловдив”, обединява по-млади граждани като 
редовно публикува снимки и организира събития, които да 
обживяват пространството вътре и около мемориала.68   

През 2018 г., при домакинство на РИМ-Пловдив, в интериора  
на Братската могила са заснети няколко чуждестранни филмови 
продукции с известни актьори,69 които използват необичайната 
архитектура за пресъздаването на „фентъзи“-атмосфера и 
същевременно са източник на финансови приходи. Интересът към 
архитектурната форма, и особено проявен от чужбина, възражда 
убеждението за нейната ценност и нуждата да се предприемат 
стъпки за реновиране и по-активно използване. 

През 2018 г. Здравко Димитров - отново Областен управител, 
участва с екипа си в срещи на държавно и експертно равнище при 
подготовката и по време на Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз (януари-юни), а през 2019 г. -  в 
цикъла от събития „Пловдив - европейска столица на културата”.70 
Противно на очакванията, Братската могила остава встрани от 
тези акции. Едва през 2020 г. Областната управа инициира 
дискусии с гражданите71 за бъдещето на мемориала. 

Лансират се разнообразни идеи – за организиране на различни 
културни събития като изложби, представления, концерти; за 
защита интериора от атмосферните условия чрез съединяване на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Западен_(район_на_Пловдив)
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покривните плоскости със стъклени елементи или инсталиране 
на прозрачно куполно покритие.72  

Многобройните предложения за бъдещи функции се 
сблъскват с липсата на консенсус  на политическите групи в 
различните административни нива поради идеологически 
конфликт относно мемориалната функция на обекта при 
наличието на крипта с тленни останки на загинали исторически 
личности. 

Липсата на реални административни действия поражда 
впечатление у гражданите за безперспективност.73 Отсъствието 
на охрана и наблюдение предпоставят всякакви вандалски набези. 
Постепенно се осъзнава, че за постоянно поддържане и 
реконструкция на изоставения монумент ще е необходим 
значителен финансов ресурс. От друга страна, бидейки извън 
регистрите на недвижими културни ценности с юридическа 
защита, мемориалът става мишена на апетити за разрушаването 
му и усвояване на  околното пространство за други цели.   

През 2019 г. група социалисти от Район „Западен“, подемат 
подписка за обявяването на Братската могила за недвижима 
културна ценност от национално значение, с което да се отворят 
възможности Район „Западен“ и Община Пловдив „да 
кандидатстват за финансиране от Европа и България за опазване 
на културното наследство, да бъде възстановен Вечният огън, да 
бъдат сложени жива охрана и охранителни камери, за да не бъде 
поругаван“. 74 

През 2021 г., като кмет на Община Пловдив, Здравко Димитров 
предизвиква почистване на графитите върху покривните 
плоскости на могилата,75 което обаче има кратковременен ефект и 
отново повдига въпроса за по-трайни мероприятия. Разбира се, 
перспективите за финансиране и развитие биха били по-добри, 
ако поне отчасти се тушира идеологическата натовареност на 
монумента като комунистически и „антифашистки“, които 
предизвикват възражения за неточни исторически тълкувания. 
Може да се допусне с тревога, че докато се постигне консенсус за 
начина на функциониране, самият мемориал ще е изпаднал в още 
по-тежка разруха, която би погълнала значително повече средства 
и усилия за спасителното му възстановяване. 

 
10.2. Дискусия за съдбата на Братската могила, 

септември 2021 г. 
Осъществената през септември 2021 г. дискусия върху 

Братската могила, организирана от КАБ – РК Пловдив,  допълни 
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проучванията с архитектуроведски и изкуствоведски дискурс  на 
д-р арх. Л. Стоилова и доц. д-р Живка Валявичарска, чиито 
текстове бяха публикувани в Годишника на РИМ-Пловдив за 2021 
г. С направения видеозапис бяха събрани спомени на живи 
участници за съдбата на мемориала през годините и мнения на 
различни експерти за високата историческа, художествена и 
културна стойност на обекта.  

Професионалисти като арх. Илко Николов (САБ) и арх. Радка 
Стефанова - възпитаник на Школата за опазване на културното 
наследство Ecolle dе Challot, изложиха вижданията си за бъдещо 
развитие на Братската могила като обект за култура. 
Първостепенна задача е да се популяризира изключителната 
ценност на обекта и неговите автори. Би следвало изрично да се 
изтъква ролята на мемориала като художествена интерпретация 
на българската история не само за съпротивителното движение 
по време на Втората световна война, а за период от сто години – от 
средата на 19 в. до средата на 20 в. Това може да се осъществи чрез 
въвличане на различни културни институции в гр. Пловдив - 
радио и телевизия, публикации в медии, образователни програми 
за подрастващи, за администрацията и широката общественост. 

В полза на историческата ценност на мемориала се изказа доц. 
д-р Арто Артинян, преподавател по Политическа теория в City 
University, New York: Вместо да се отрича паметта за социализма и 
факта, че паметникът е създаден при политическото ръководство 
на Тодор Живков, по-важно е да се осъзнае, че тази сграда е 
шедьовър. „... Какво да отговоря на такива признания в Ню Йорк? 
Разпада се, защото има противоречия. .... Ако нямаше 
противоречия щяхме да живеем в тоталитарен свят.“ 
Антифашисткото качество обогатява съдържанието на сградата, 
вместо да внушава срам. „Антифашистите в цяла Европа ... 
победиха в най-опустошителната война в историята на 
човечеството - истина, която се дебатира открито от 
историците ....“  В заключение д-р Артинян обобщи, че 
контраагументи за костница в сградата звучат трагично, но е 
забележително, че  въпреки противоречията и глобалните 
идеологически дебати мемориалът е оцелял.... и  трябва да се 
положат всички усилия за да се съживи. 

Подкрепа единствено за мемориална антифашистка функция 
на обекта като основна част от заданието за проектиране на 
могилата, изрази гражданският активист Константин Бобоцов, 
проучил подробно историята на партизанското движение в 
Пловдивски регион по време на Втората световна война.  
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Виждането на Никола Янев – възпитаник на архитектурни 
школи в Холандия и Великобритания, член на RIBA и DOCOMOMO 
България, бе също, че в днешно време мемориалът „Братска 
могила“ представлява културна ценност, не на последно място и 
заради многообразния и противоречив исторически прочит на 
миналото от различни социални групи. 

10.3. Оживяване на средата на мемориалния комплекс 
Включването в културни инициативи на открито ще съживи 

паметта за самия мемориал - за достойнствата му и за неговите 
автори и той постепенно ще бъде активно приобщен в градската 
среда и в паметта на града.76 Така „опазването на обекта ще се 
приеме като естествена част от неговия нов социален живот“ 
(арх. Р. Стефанова). 

Тези идеи съвпадат със заключителните предложения на арх. 
Юлия Георгиева в нейния проект за адаптиране на мемориала 
„Братска могила“ – Пловдив към съвременни функции, между 
които артистични прояви, хепънинги, представления, дефилета, 
концерти, изложби и иг на открито. 

Междувременно Общината, Областната управа, културни 
институции, НПО и гражданите на Пловдив могат да потърсят 
възможности за организиране на творчески пленери за 
избистряне на идеи за бъдещо развитие. Различни по социален и 
възрастов състав публики могат да се привличат чрез включване 
на обекта в образователни програми и в културни маршрути по 
повод ежегодното честване на международния ден на 
паметниците на културата (18 април), международния ден на 
музеите (18 май), дните на отворените врати като част от дните 
на европейското културно наследство (през септември).  

Арх. Никола Янев е убеден в необходимостта околното 
пространство да се разглежда като културно наследство на 
ландшафтното изкуство. Същевременно той пледира то да се 
обогати като място за отдих - да има повече сянка, съоръжения за 
сядане и игри на открито за деца и възрастни, пунктове за 
напитки в горещите месеци. 

 
10.4. Възможна ли е десакрализация на мемориала 

„Братска могила“ в Пловдив 
Арх. Анета Василева и арх. Емилия Кълева твърдят, че дебатът 

за социалистическите монументи в България засяга ключови 
обществени пространства в постсоциалистическия град. При 
някои, като „Братската могила“ в Пловдив, идеологическият 
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вакуум предпоставя „... рязък спад в обществената активност.  ...... 
въпреки непосредствената близост на паркова среда ...“. Така 
целенасоченото игнориране на знаците от миналото води до 
обезлюдяване на иначе потенциално атрактивни градски зони. 
Според авторките, благоприятен изход е възможен чрез 
„освобождаване“ на тези места от идеологическия им заряд. 
(2017)77 

Повод за поставяне на явленията от тоталитарната практика 
на българската архитектура в по-широк контекст предостави 
организираният от Френския институт в България международен 
форум „Архитектура и политика през XX в. – от изобретение до 
културно наследство“ (София, 09-10.06.2022 г.), като част от 
българската програма на Френското председателство на Съвета 
на ЕС през първото полугодие на 2022 г.78 

Докладите от повечето европейски страни за значими 
архитектурни и градоустройствени експерименти в Европа 
засвидетелстваха, че трудното осмисляне на качествата и 
бъдещето на монументалната архитектура от периода след 
Втората световна война не е уникално в България. 
Интерпретациите на приемственост и разломи от 1920-те  години 
до края на Студената война, „през сложните връзки между 
дискурси и политически стратегии“, и последвалите общи 
дискусии показаха цялостната преоценка на архитектурата и 
градоустройството на модернизма на 20 век в условията на 
глобална промяна – както в страните от бившия социалистически 
блок, така и в социалните и идеологически нагласи на Запад.  

Според научния консултант на Форума Jean-Louis Cohen, 
повечето забележителни архитектурни творби на ХХ век са се 
превърнали в културно наследство, понякога след ожесточена  
полемика, която показва съпричастността на гражданите към 
работата на архитектите и към стойността на значенията, 
въплътени в творбите им. Тезата за дисонансното културно 
наследство като специфичен ценностен подход, обединяващ 
противоречиви интерпретации на художествени произведения от 
периода на тоталитаризма, той съпостави с дихотомни състояния 
на духовната култура в миналото, като иконоборството в 
ранносредновековна Византия (VIII-IX век) и протестантската 
Реформация в католическа Европа (XVI век), чиято непримирима 
войнственост се е уталожила във времето. 
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11. Изводи и заключения 
Дискусията, проведена в Братската могила през септември 

2021 г., показа убедително, че решение за бъдещото използване на 
мемориала като пространство за културни дейности, би разкрило 
перспективи за финансиране на неговата реконструкция, 
поддържане и охрана.  

Крайно наложително е да се направят постъпки за 
обявяването му като недвижима културна ценност от национално 
значение, съгласно Закона за културното наследство, като се 
изготви необходимата оценка. Това би осигурило юридическата 
му защита и съпричастност на централната държавна власт за 
неговото поддържане. Предвид високата художествена и 
архитектурна стойност, в по-далечна перспектива би могло да се 
работи за по-широко международно популяризиране на обекта и 
неговите автори. 

Разбира се, процесът по оценка и обявяване на „Братската 
могила“  - Пловдив за недвижима културна ценност ще е дълъг. За 
постигане на оптимален резултат би било добре 
административните органи да планират дейностите в 
относително логична последователност и етапност: --  
просветителски, -- организационни и финансови, -- 
благоустройствени; -- културно-образователни и туристически; -- 
проектни; -- художествени и реставрационни; -- строително-
конструктивни; -- благоустройствени; -- културно-образоветални; 
-- рекламни. 

В контекста на разгледаната дискусия и текущи  коментари за 
поддръжката и реконструкцията на други обекти от втората 
половина на ХХ век в България, следва да се изтъкне, че 
възможностите за реконструкция на Братската могила в Пловдив 
са доста благоприятни. Обещаващи са перспективите за 
възстановяване в рамките на големия град, където има повече 
ресурси, експертен капацитет и технически изпълнители, по-
лесни транспортни връзки и други по-евтини логистични 
възможности. Може да се допусне, че и каналите на финансиране 
ще са повече. При финансова и организационна обезпеченост, 
възможностите за охрана и поддръжка на обекта впоследствие – 
също ще са по-широки, в зависимост от избраните форми на 
адаптиране към нови функции. Достъпността за публика пък е 
пряка функция от структурата на обществения транспорт и 
местоположението в града. 
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12. Първи стъпки в желаната посока 
Разположението на мемориала в развита среда за отдих – 

обширен парк и до спортни съоръжения, гарантира по-оживено 
присъствие на публики от разнообразни възрасти и социални 
групи. 

Грижата за парковата среда следва да е постоянна – не толкова 
поради мемориалните функции, колкото заради близостта на 
жилищни зони, които се нуждаят от места за игра на деца, и 
забавления на младежи и възрастни. Пример за това дава самата 
Пловдивска община, която през 2022 г. е успяла да предотврати 
ново строителство в парковата среда79 и е реновирала 
пешеходната алея към мемориала по бул. „Свобода“. подновена е 
разбитата настилка, поставени са пейки и осветление. (Фиг. 16) 
Според действащия кмет на Район „Западен“ – Димитър Колев, 
Общината планира в скоро време средата около Братската могила 
да се обогати с игри на открито и детски съоръжения, а 
впоследствие да се поднови и настилката около самата сграда.80 
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Фигура 16. Пешеходна алея по бул. „Свобода“, отвеждаща 
фронтално към мемориала на Братската могила – преди и след 
актуалните благоустройствени мероприятия. Източник: © в. 
Марица81 
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Председателя арх. Чавдар Тенев, на д-р арх. Ива Стоянова и арх. 
Юлия Георгиева - за предоставената ми възможност да участвам в 
актуалната дискусия „Архитектурата като монументално 
изкуство. Братската могила в Пловдив – минало, настояще, 
бъдеще“, включена като Модул 2 от Архитектурния Форум 
Пловдив-2021 и проведена в самата Братска могила.  

За мен бе привилегия да модерирам оживените коментари от 
името на българската секция към DOCOMOMO International. 
DOOMOMO International е международна неправителствена 
организация с нестопанска цел за документиране и опазване на 
сгради, комплекси и паметни места на Модерното движение на ХХ 
век (градоустройство, архитектура, ландшафтно изкуство, 
интериори и дизайн). Това бе и поучителен опит за по-
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на архитектурен модернизъм като част от културното наследство 
в България.  

Не мога да пропусна да изразя признателността си за 
творческото сътрудничество на д-р арх. Ива Стоянова, арх. Юлия 
Георгиева и доц. д-р Живка Валявичарска в последвалите 
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публикации, защото само в добронамерено колегиално съучастие 
се постигат смислени резултати. 

14. Кратка биография 

Д-р арх. Любинка Стоилова завършва архитектура в УАСГ 
София, 1977 г. 

Докторант по теория и история на градоустройството и 
архитектурата XIX-XX век (1984-1989) и хоноруван сътрудник 
(1994-2000) в ИТИГА (ЦА), БАН. Главен експерт по опазване на 
недвижимото културно наследство в Музея за история на София 
(2007-2015). Хоноруван лектор по урбанизъм и визуална култура 
в СУ „Св. Кл. Охридски“ (2009-2014). Представител на САБ в Съвета 
на европейските архитекти (ACE-CAE, 2008-2011). Член на БНК на 
ICOMOS (2007-2019), член на УС на БНК на ИКОМОС (2011-2014) и 
негов представител с право на глас в Международния научен 
комитет за културното наследство на ХХ век (ISC20c, 2011-2018). 
Член-основател на българската секция към Международния 
комитет за документиране и консервиране на обекти на 
Модерното движение – DOCOMOMO International (от 1994 г. до 
днес, координатор 1994-2001, председател 09.11.2018 – 
09.02.2022).  

Не съм националист, пропагандист, парашутист, сталинист, 
рецидивист, комунист, екстремист, нихилист, антихрист ....  Аз 
съм просто човек 
https://independent.academia.edu/LjubinkaStoilova 

а по време на социализма и постсоциализма; работи в сферата 
на модерното и съвременно изкуство.
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МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС 
“БРАТСКА МОГИЛА“, ГР. ПЛОВДИВ 

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД – АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

арх. Юлия Георгиева, Съвет на КАБ РК-Пловдив 
 
Резюме 

Мемориалният комплекс „Братска могила“ в гр. Пловдив е 
открит официално през септември 1974 г. от Тодор Живков по 
случай 30-годишнината от идването на социалистическата власт в 
България. Автори на монумента са арх. Любомир Шинков, арх. 
Владимир Рангелов и проф. Любомир Далчев. Основният 
строителен материал е бетонът, като за оформяне на 
архитектурния облик са използвани врачански камък, гранит, 
сиенит и бронз. Реализацията на монумента е предшествана от 
няколко неуспешни конкурса в търсене на най-добро цялостно 
решение. Строителството продължава с години, поради 
мащабността на замисъла и значимостта на обекта. Настоящият 
исторически преглед отразява събитията до 1981 г., когато са 
последните данни за реконструкция. 

Ключови думи: Конкурс, задание, мемориал, история, могила 

4. Хронологичен преглед 

 
Фигура 1. Презентация към Дискусия „Архитектурата като 
монументално изкуство. Братската могила – минало, настояще, 
бъдеще“ © Юлия Георгиева. 
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Историята на Братската могила започва 1955г., когато е 
обявен конкурс от Градския народен съвет (ГНС) за намиране на 
местоположение в рамките на града. Конкурсът е спечелен от арх. 
Л. Шинков в колектив с арх. М. Матеев с проект за ротонда, 
ситуирана на Небет тепе (Фигура 2). Не следва реализация. 

 

 
Фигура 2. Ротонда, ситуирана на Небет тепе, арх. Шинков и арх. 
Матеев. Снимка:© Шинков, Любомир. Архитектурата, 2010. 

 
Следват два неуспешни конкурса, за които липсва архивна 

докунтация. 
През 1967 г. е организиран четвърти по ред конкурс с вече 

зададена ситуация – в западната част на Пловдив на входа на парк 
„Отдих и култура“, представляващ една от най-големите зелени 
площи в града, в дъното на бул. „Свобода“ (бившият бул. 
„Малчика“). Осъществен е замисъл за визуална връзка с 
Паметника на незнайния войн, разположен на върха на хълм 
„Бунарджика“. Конкурсното задание, ведно със ситуация и 
снимков материал, се съхраняват в Държавен архив, Пловдив. 
През 1968 г. са обявени резултатите – Втора премия получават 
колектив: арх. Любомир Шинков, арх. Владимир Рангелов, 
скулптори – Ана Далчева, Петър Петров, първа премия не е 
отличена. Конкурсният проект е публикуван в списание 
„Архитектура“ 1970 г.1(Фигура 3) 
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Фигура 3. Презентация към Дискусия „Архитектурата като 
монументално изкуство. Братската могила – минало, настояще, 
бъдеще“. Снимка: © Сп. Архитектура, бр. 4-5, 1970. 

 
В своята книга арх. Л. Шинков споменава как се е зародила 

идеята от начертан върху картон кръг, нарязан на 14 радиални 
сектори, нагънати на различни дължини.2 От нивото на терена 
паметникът се възприема като тракийска могила, докато от птичи 
поглед наподобява каменен венец. С рампа се стига до по-ниско 
ниво, където е оформена галерия със скулптури, в дъното на 
която се помещават урни с тленни останки на загинали 
партизани, а в центъра се намира венец с Вечния огън. 

През 1970 г. във в. „Отечествен глас“ излиза статия за 
архитектурен конкурс между върха на Хълма на освободителите и 
бъдещата Братска могила.3 Заложена е идея за цялостно 
градоустройствено решение на хълма и връзката с новия 
монумент. Като хипотези за творческите търсения на архитектите 
са споменати монументални стълбища, серпентини, скулптурни 
елементи, стъпаловидни водни площи, жилища и др. За жалост 
няма други данни за този конкурс, а към днешна дата виждаме, че 
този планиран подход към хълма липсва.  

Началото на строителството е дадено през 1971 г. Братската 
могила представлява стоманобетонна конструкция, състояща се 
от общо 14 елемента – 2 типа, от които всеки по 7 броя. По-
изявените вертикални елементи стъпват като колони на нивото 
на галерията, а останалите, наподобяващи наклонени плочи, са 
свързани с тях чрез метален пръстен. Поставена е капсула в 
основите за бъдещите поколения. (Фигура 4) 
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Фигура 4. Боян Българанов (член на ПБ на ЦК на БКП и 
председател на ЦК на АБФК) по време на поставяне на капсула в 
основите. Снимка: © Коджабашев, Иван. Местно време: 
Събитията в Пловдив от 1962 до 1990: Фотоалбум4 

 
Откриването на мемориала е през септември 1974 г. Поради 

краткия срок за реализация и мащабността на проекта, 
паметникът е довършен няколко години по-късно, през 1981 г., 
като е подсилена художествената идея. Във в. „Работническо дело“ 
е описана реконструкция на могилата. Във вътрешната част 
старата символична гробница е заменена с нова от кован метал, от 
същия материал са облицовани и колоните, заложени са нови 
настилки от естествен камък и т.н.5 Тогава е и периодът на най-
голяма слава и ритуална значимост на мемориала. 

5. Изводи и заключения 

Мемориален комплекс „Братска могила“ в гр. Пловдив е един 
от най-значимите монументи в България от периода. Началото на 
неговата история е много преди самата му реализация. 
Множеството творчески търсения на проектанти и скулптори са 
довели до резултата, който днес наблюдаваме. В територията са 
заложени много замисъл и символика, които не бива да бъдат 
пренебрегвани. Към днешна дата монументът е в критично 
състояние и бъдещата му съдба е логично да бъде решена отново 
със същия цялостен подход и конкурсен принцип за възраждане 
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на територията, отдавайки значимия респект към творчеството 
на неговите автори. 

6. Кратка биография 

Арх. Юлия Георгиева завършва архитектура в УАСГ, София 
през 2014 г. В периода 2016-2018 г. работи като Главен експерт в 
Отдел „Устройствени схеми и планове“, Дирекция „Устройство на 
територията“ към Oбщина Пловдив. Завършва Курс по опазване 
на недвижимо културно наследство, проведен съвместно с Екол 
дьо Шайо – Париж, с дипломен проект на тема „Мемориален 
комплекс Братска могила, гр. Пловдив“ (2017-2019 г.). Към 
настоящия момент е част от Съвета на Регионална колегия 
Пловдив към КАБ. Член е на българската работна група към 
Международния комитет за документиране и консервиране на 
обекти на Модерното движение – DOCOMOMO International. 
Членува в дружество „Свободно практикуващи архитекти“ 15, САБ. 
Работи като проектант на свободна практика. От май 2022 г. е 
управител в „Архитектурно Ателие ЮГ“ ЕООД.

                                                                    
1 Сп. „Архитектура“, бр. 4-5, 1970 
2 Шинков, Любомир. Архитектурата, 2010 
3 Един интересен кът от Пловдив ще промени облика си. Архитектурен конкурс за 
връзката между върха на Хълма на освободителите и бъдещата „Братска могила“, 
„Отечечествен глас“, Пловдив, № 7825, 28 ян. 1970, с. 1. 
4 Коджабашев, Иван. Местно време: Събитията в Пловдив от 1962 до 1990: 
Фотоалбум/Иван Коджабашев. 
5 Яков, Георги. В памет на безсмъртието и подвига: Реконструкция на Братската 
могила в Пловдив, „Работническо дело“, № 150, 30 май 1981, с. 3. 



53 
 

СКУЛПТУРАТА В „БРАТСКАТА 
МОГИЛА“, ПЛОВДИВ КАТО ВРАТА КЪМ 

ЕДНА ИСТОРИЧЕСКА ВСЕЛЕНА 
доц. д-р Живка Валявичарска, Прат институт-Ню Йорк 

 
Резюме 

Братска могила в Пловдив съдържа едно от най-
забележителните произведения на монументалната скулптура от 
времето на 1970-те години в България. Синкретичен ансамбъл от 
архитектура, скулптура, монументални изкуства и 
градоустройство, паметникът е изграден като храм, който 
съхранява тленните останки на партизани-антифашисти, 
загинали в района на Пловдив, почетени в широкия контекст на 
националните борби за независимост и справедливост. Статията 
се фокусира върху скулптурната серия в интериора на могилата, 
сътворена под ръководството на големия скулптор Любомир 
Далчев с екип, включващ Ана Далчева и Петър Атанасов. 
Деветнадесет монументално-скулптурни композиции, 
разположени в кръговата галерия на интериора, пресъздават 
революционната история на българския народ от национално-
освободителните войни до края на Втората световна война. 
Пренаписан през призмата на времето, историческият наратив 
рефлектира както засилващите се тенденции на национализъм в 
страната, така и глобалните взаимовръзки на социалистическите 
страни с постколониалните държави от глобалния юг. 

 
Ключови думи: Братска могила, скулптура, Далчев, 

Атанасов 
 

СКУЛПТУРАТА В „БРАТСКАТА МОГИЛА“, ПЛОВДИВ 
КАТО ВРАТА КЪМ ЕДНА ИСТОРИЧЕСКА ВСЕЛЕНА 

 
Монументалната скулптура от времето на социализма е 

замислена в синтез с архитектура и градоустройство и трябва да я 
разглеждаме като неразривно свързана с тях.1 Нейната материя 
активира общественото пространство и организира неговата 
социална функция и достъп. Братската могила в Пловдив е един 
от най-изящните примери на този синтез. Съдържанието и 
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формите на паметника представляват сложна симбиоза от 
архитектурни, градоустройствени, монументално-скулптурни и 
визуално-естетически решения, които изграждат визията на 
социалистическата модерност и усещането за глобална 
съвременност в България по време на 60-те и 70-те години. 

Завършена през 1974 година, пловдивската Братска могила 
има както мемориална, така и символично-образна функция. Тя 
съхранява тленните останки на партизани, загинали в 
антифашистката съпротива, като мястото на тяхната памет е 
отредено в широкия контекст на националната история, от 
национално-освободителните борби до Втората световна война. 
Паметникът е сътворен в стила и традицията на 
социалистическия хуманизъм, характерен за епохата. В 
мемориалният комплекс е вплетено сложно съдържание, което е 
пример за културната и политическа логика на периода – то 
представлява симбиоза от универсални и национални ценности, 
които пренаписват историята на българския народ през призмата 
на социалистическите идеи и революционните борби за 
справедливост и независимост. Както други примери от 
монументалната скулптура и изкуство от периода, Братската 
могила мобилизира локалната история, за да ситуира 
социалистическа България на картата на революционните и 
прогресивни социални процеси в епохата на 60-те и 70-те години 
в глобален мащаб. Паметникът вече се разпознава от 
международната изследователска общност като уникален принос 
в световния архитектурен модернизъм и е пример за 
експресивния стил на монументална скулптура от 70-те години в 
България и източна Европа. 

Характерното за монументалната скулптура от периода на 60-
те и 70-те години е да търси приемственост и хармония с 
историческото наследство на архитектурната среда както в 
пластическите композиции, така и в съдържанието, като по този 
начин работите придобиват историческа дълбочина и заживяват 
в симбиоза със заобикалящите ги архитектура и материална 
култура. В същото време монументалната скулптура от периода се 
явява като активна материя, която оформя естетиката на 
социалистическата модерност и усещането за съвремие в 
глобален смисъл. Тя също създава визуалната образност на 
националната историческата памет и нейната поетична визия с 
монументален и експресивен патос. Много от монументалните 
скулптурни комплекси от последните три десетилетия на 
социализма имат процесуален характер – те активират мястото на 
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случване и маркират географията на историческите събития, като 
спомагат на ситуираното преживяване на националната история и 
историята на революционните движения.2 

Тук бих искала да се фокусирам върху серията скулптурни 
композиции, разположени в интериора на паметника и създадени 
от екип художници под ръководството на големия скулптор 
Любомир Далчев. Участници в екипа и съавтори на серията са Ана 
Далчева и Петър Атанасов, учили съответно в ателиетата на Иван 
Лазаров и Любомир Далчев в Националната Художествена 
Академия в София. Много от нас познават Далчев като един от 
колосите на българската скулптура. Той е един от първите 
скулптори, които скъсват с натурализма и с разказвателния 
характер на социалистическия реализъм в България и развиват 
монументално-експресивния стил, характерен за неговото зряло 
творчество и за монументалната скулптура от последните 
тридесет години на социалистическия период. Още през 50-те 
години Далчев започва да работи с монументални форми в 
обществени пространства и преосмисля скулптурата като 
активираща материя – материя, която организира пространството 
и социалната среда, предоставя отворен достъп до обществените 
пространства и предначертава употребата на публичните 
пространства. Далчев има голям принос в изграждането на облика 
на монументалната скулптура в България през 1960-те и 70-те, 
като възпитава цяло поколение скулптори, които работят с 
монументални форми в обществени пространства, в градска среда 
или в различни географски местности от историческо значение. 
Между тях са Галин Малакчиев, Крум Дамянов, Стефана 
Бояджиева, Величко Минеков и Петър Атанасов. 

Произведенията на Далчев са многобройни и включват както 
камерни, така и монументални творби, разположени в градска 
среда и исторически местности. На него често бива поверена 
задачата да изгради визуалната образност на историческата 
памет. Някои емблематични произведения на Далчев включват 
добре известните паметници „Самуилови воини“ в градинката зад 
Военния клуб, София (1978) и „Св. Климент Охридски“ до НХА, 
София (1979); както и по-непознати, но изключително силни 
творби в страната, като „Паметник на трите поколения“ в 
Перущица (1976) с архитекти Любомир Шинков и Владимир 
Рангелов (също архитекти на Братската могила в Пловдив) и 
„Паметник на съпротивата“ в Червен Бряг (1974-81).3 

За опитното око стилът на Далчев не може да бъде сбъркан – 
неговите работи обитават границите на репрезентативното чрез 
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смела и експресивната стилизация, чрез масивните, обобщени 
форми. Негови колеги и съвременници разказват как 
произведенията на художника с всеки изминал ден стават все по-
мащабни.4 С времето обемите на фигурите му губят 
натуралистичния елемент и описателния детайл и стават все по-
едри, мощни и експресивни, стигайки до прости обобщени форми. 
Композициите му често се фокусират върху движението и 
изобразяват динамични състояния или хващат фигурите му в 
покой, но в драматични емоционални състояния – изправени пред 
съдбовни моменти, потопени в страдание, мъка или страх, 
понесени от ярост или устременост. В късните си работи Далчев 
използва все повече символизъм и алегория (впрочем силно 
присъстващи в Братската могила), което подсилва поетичния 
ефект на тази експресивност. 

Братската могила в Пловдив има преди всичко мемориален 
характер: тя е замислена като храм-паметник, който и до днес 
приютява останките на загинали партизани от местната 
антифашистка съпротива от 1941-44 година, чиито гробове са 
били разпръснати в района. В този смисъл паметникът 
функционира като костница или гробница, и в дъното на 
помещението й се намира криптата – стена от урни, изработени от 
кован бронз. В същото време, мемориалната функция на 
Братската могила е замислена в по-широк исторически диапазон. 
Въпреки настояването на местната партийна власт партизанското 
движение да бъде централна тема, пловдивската общественост е 
настояла за по-широка тематика и мемориална функция на 
паметника. В резултат на обществена дискусия още по време на 
обсъждането на конкурса, темата е значително разширена, 
включвайки борбата и свободата на българския народ в по-широк 
исторически контекст, като интегрира антифашистката борба в 
този национален разказ. Вследствие на тази обществена намеса и 
по-широка трактовка, паметникът бива замислен като пантеон за 
„борците, загинали за свободата на народа“ и обхваща период от 
над 100 години (1830-1944) – от национално-осбоводителните 
борби до края на Втората световна война. Металните плочи, които 
са били монтирани на бетонните листове в интериора на 
могилата (по-късно демонтирани), изброяват поименно стотици 
имена, включвайки „хайдуците от 1839-70; борците за национално 
освобождение, Априлското въстание, септемврийското въстание и 
антифашистката съпротива.“5 

По същият начин, разказът, който скулптурната серия 
разгръща, е широка трактовка на тази тема – темата за 
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национална независимост и социална справедливост, която 
обхваща годините от средата на 19 век до края на Втората 
световна война. По продължението на стените са разположени 19 
монументални скулптурни композиции, които разгръщат в 
хронологичен разказ историята на българския народ. Тяхната 
подредба организира посетителите в процесуално кръгово 
движение, кулминиращо в символните персонификации на 
народа, нацията и свободата. Серията композиции отляво-надясно 
включва теми от национално-освободителния период до 
зараждането на социалистическото движение: там ще видим 
сцените „Робство,“ „Зверства,“ „Комитети;“ „Априлско въстание“ (в 
образите на Райна Княгиня и Боримечката), „Шипка,“ 
„Освобождение,“ „Съединение,“ „Първи работнически жертви“ и 
„Стачници.“ В центъра сцената „1923“ е представена алегорично в 
образа на мощна мъжка фигура, коленичила пред урните с 
тленните останки на партизаните, вероятно в момент на стачен 
пост. Композициите отдясно продължават с темата на 
антифашистката борба от междувоенния период, със сцените 
„Разстрел край Марица,“ „Въжета и бесилки,“ „Тъмници и затвори,“ 
„Ятачките,“ „Ранен партизанин“ и др. Докато темите от 
национален характер от ляво имат повествователен характер и 
често заимстват от образите и сюжетиката на националната 
литература, партизанските борби са представени не чрез 
конкретни събития или персонажи, а в синтезирани колективни 
състояния и образи, които пресъздават сумарно преживяването 
на борбата. Разказът кулминира в три женски фигури, които 
представляват символните персонификации на народа и 
свободата – това са сцените „Победа,“ „Устрем“ и „Свобода.“ „Тоз, 
който падне в бой за свобода, той не умира“—познатите редове от 
поезията на Ботев обединяват посланията и завършват 
процесуалния кръг. 

Като цяло сцените, и особено тези, които засягат 
социалистическата история и антифашистката борба, стоят като 
обобщения на състоянието на борбата и свободата, в които се 
набляга не толкова на историческата конкретика, колкото на 
символната изразност. Поради тази обобщеност, те отварят 
възможност за широко тълкуване и ни препращат в различни 
моменти от историята. Потенциалът за широко тълкуване дава 
възможност дори на самия Далчев, в годините след падането на 
социалистическото правителство, когато той е вече в емиграция, 
да предложи една коренно различна, ревизионистична версия на 
серията скулптури.6 В работите си художникът умело хваща 
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моменти на движение, напрежение и устременост, затова 
неговите фигури са разтеглени и удължени, композициите са 
диагонално раздвижени, въвлечени в големите политически и 
социални напрежения и процеси. По думите на Петър Атанасов, 
един от съавторите на скулптурната серия, главният „герой“ в 
работата на Далчев, често се оказва човешката драма на голямата 
историческа и политическа сцена, преживяна на лично и човешко 
ниво.7 Действително, в пловдивската Братска могила основната 
тема е голямата социална и историческа драма и напрежение, 
често хваната в най-човешките моменти. Има драматизъм и в 
избора и съчетанието на материалите – врачански варовик и 
бронз, с които скулпторите и каменоделците работят за първи 
път. Както цветово, така и фактурно тяхното съчетание 
представлява динамичен диалог от противоположни елементи, 
създавайки напрежение и генерирайки енергия. 

Разказът пренаписва историята на борбата и свободата през 
призмата на местната и национална история. В контекста на 60-те 
и 70-те години, в периода след сталинизма, това пренаписване 
има важно политическо значение: обръщането към националната 
идея и националистическата рамка е един вид културна политика 
на автономия от съветската власт и хегемония чрез средствата на 
културната дипломация и материалната култура.8 С други думи, 
обръщането към собствената национална история е част от 
еманципирането на социалистическа България от доминиращата 
роля на Съветския съюз в политиката на страната.9 Като 
сравнение можем да се обърнем към Паметникът на незнайният 
воин (Альоша), който бива свързан с Братската могила в 
градоустройствен план при проектирането на могилата. Той също 
е един вид мемориален паметник и костница на войници от 
Червената армия, загинали и погребани в района, останките на 
които по-късно са положени в основата на паметника. Издигнат 
през 1954-57 година, Альоша е пример за социалистически 
реализъм, специфичен за периода на сталинизма, и съществено се 
различава от Братската могила както в стила, така и в 
съдържанието си. Темите, които редовно се появяват във 
визуалния репертоар на социалистическия реализъм (свързани 
със Съветската история и нейните исторически фигури, с 
Октомврийската революция, Червената армия и др), постепенно 
отстъпват на теми от местната и национална история. По този 
начин в периода на пост-сталинизма българският социализъм се 
обръща към местната си история, за да проследи вътрешната 
генеалогия на революционните движения. Това цели да измести 
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съветско-центричните наративи и да пренареди глобалната 
история спрямо историческия опит на местните народи и местния 
контекст. Този момент присъства и в архитектурната форма на 
могилата, която неслучайно черпи от архитектурното наследство 
на тракийските земи и ни препраща към тракийските гробници, 
търсейки историческа дълбочина и връзка с местната 
архитектурна и мемориална традиция.10 

Този обрат към национални и патриотични ценности, облечен 
в социалистически и хуманистичен дух, отваря почвата за 
политиките на етнонационализма, които водят до 
катастрофалните крайности на така-наречения „възродителен 
процес“ през 80-те. Масивните кампании на етническа асимилация 
на малцинствата от турски и ромски произход и населението с 
ислямско вероизповедание се базират на националистическата 
доктрина, която започва да се развива още края на 50-те и 
началото на 60-те години, и е тясно свързана с амбициите за 
модернизация и социална интеграция по време на „развития“ 
социализъм.11 

Вътрешно-държавната политика на национална интеграция и 
насилствена асимилация от периода влиза в рязък противовес с 
начина, по който страната участва на международната сцена. В 
този момент политическите симпатии на социалистическа 
България са обърнати на юг, към африканския континент, към 
южна Азия и средния Изток – в солидарност с народите, които 
водят антиколониални борби, към Виетнам и към 
постколониалните държави, вече извоювали своята 
независимост.12 Този глобален контекст е важен за осмислянето 
на разказа за борбите за национална независимост и социална 
справедливост на българския народ, за неговото конструиране 
през 60-те и 70-те. Чрез него социалистическа България търси 
своето място в световно-историческата сцена на бурната епоха от 
60-те години и ситуира българския принос в този глобален 
контекст. В този разказ има и деколониална тенденция, 
характерна за културната политика на 60-те и 70-те годни. Трудът 
и културната политика на Людмила Живкова, изследването на 
тракийското наследство и развитието на тракологията, 
обръщането на България към постколониалните независими 
държави—всички тези тенденции допринасят за еманципирането 
на социалистическа България както от Евро-центричните и гръко-
римски канони, така и от съветско-центричния разказ на 
световната история и революционните движения. 
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Пловдивската Братска могила е забележителен материален 
документ на пост-сталинистките визии за социализъм, 
националност и техните глобални измерения. Символичното и 
повествователно съдържание на тази синкретична структура е 
материален израз на политическата логика на пост-сталинистката 
епоха и нейните заплетености в цялата им монументалност и 
напрежение. От една страна, тя съдържа деколониални елементи, 
които имат решаваща роля за позиционирането на 
социалистическа България в солидарност с новите независими 
нации от глобалния юг. От друга страна, етно-национализмът, 
присъстващ в идеите за социализъм от периода, отварят пътя към 
монолитни представи за „народа“ и към кампаниите на етническа 
асимилация. Тези противоречия са част от множеството лица на 
социалистическата модерност и нейното светообразуване. 
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ПРОБЛЕМИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО И 
ОПАЗВАНЕТО НА МЕМОРИАЛЕН 
КОМПЛЕКС „БРАТСКА МОГИЛА“ 

д-р Стефан Шивачев 
Директор на Регионален исторически музей - Пловдив 

 
Резюме 

Статията разглежда въпросите за обслужването и опазването 
на Братската могила, като отличава проблемите, свързани с тях, 
връзката им със специфичната същност на мемориала и неговото 
възприемане в съответната историческа реалност. 

Ключови думи: Братска могила, Далчев, Шинков, Рангелов, 
опазване 

 
Въпросите с обслужването и опазването на мемориален 

комплекс „Братска могила” в Пловдив са предмет на решение още 
в процеса на проектиране в началото на 70-те години на 20 век. В 
изготвения проект под ръководството на архитектите Владимир 
Рангелов и Любомир Шинков е предвидена сграда за 
обслужващия персонал и охраната на комплекса, която да бъде 
построена в близост, южно от комплекса. Така ще бъде осигурена 
дейността на обслужващия персонал, екскурзодното обслужване, 
24-часовата охрана и обезпечаването на необходимия газ пропан-
бутан за Вечния огън. 

Характерно за тогавашното време е бързането за откриване на 
обектите по повод някаква годишнина и тази сграда така и не е 
построена. Единствено на около петдесетина метра от комплекса 
е изграден трезор с масивни бетонни стени и покривна 
конструция и метални врати за съхраняване на бутилките с газ. За 
да бъде обезпечено екскурзоводното обслужване и почистването, 
на Историческия музей е предоставен едностаен апартамент в 
блока източно от комплекса. Скулптурните композиции, 
металните табла с имената на загиналите и останалите елементи 
на архитектурно-художественото оформление се нуждаят от 
постоянна охрана, която е възложена на МВР с 24-часов пост на 
негови служители. Осигурен е достъп за посетители ежедневно от 
9.00 до 18.00 часа и по време на поклонения при юбилейни 
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годишнини и ритуали. В тъмната част от денонощието 
комплексът е осветен със специално изградено осветление. 

Тази система действа до 1990 г., когато промените в 
обществено-политическия живот налагат и принудителни 
промени в системата. Най-напред е свалена въоръжената охрана, 
поради „липса на капацитет” на МВР да поддържа постоянен пост. 
Това обрича комплекса на постоянни посегателства особено в 
тъмната част на денонощието. Поради шоковото поскъпване на 
газта е спрян Вечният огън. Свалено е и екскурзоводното 
обслужване на  комплекса, като достъпът на посетители е 
ограничен само през пет дни от седмицата и контролът е 
възложен на Историческия музей с осигурена една щатна бройка. 

Но основният проблем е с охраната, защото комплексът е 
предвиден и изграден при други условия и нерегламентираният 
достъп е възможен през процепа над входните врати или при 
спускане по въже през бетонните елементи. Липсата на 
финансови средства прави невъзможно преустройството на 
комплекса и това довежда до сериозни поражения. Анкерните 
болтове на металните табла с имената на загиналите с времето 
поддават и това предизвиква свалянето им. Невинните на пръв 
поглед детски посегателства оголват оловната обшивка на 
колоните. По-страшни са престъпните посегателства върху 
металните части на скулптурните композиции. Според авторския 
замисъл на професор Далчев те са изградени от врачански мрамор 
и цветни метали, към които през 90-те години на 20 век има 
засилен интерес. Достига се до куриозни случаи, когато в малките 
часове на денонощието патрулите на МВР залавят автомобил 
„Трабант”, натоварен с изкъртени метални части от скулптурните 
композиции, който едвам се движи със двайсетина километра в 
час. 

По важна е промяната в обществената нагласа към 
мемориалния комплекс „Братска могила”. Той е изграден с идеята 
да бъде пантеон на загиналите за свободата и социалните борби в 
Пловдивския край. Затова започва с Ботевия стих „Тоз, който 
падне в бой за свобода, той не умира”, а историческият разказ 
започва от хайдушкото движение и завършва със събитията от 
средата на 20 век. Със създаването на мемориала, съгласно 
тогавашната обществено политическа обстановка, е наложена 
една историческа трактовка с приоритет на социалните борби. 
Различният творчески замисъл на професор Любомир Далчев 
става ясен от неговото писмо до Община Пловдив от края на 20 
век, което се съхранява в Историческия музей. Авторът влага 
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различно съдържание в изготвените от него 27 модела на 
скулптурни композиции, символизиращи българската история. От 
тях специална комисия избира 19 и налага различно от 
авторското тълкование. Професор Далчев предлага преустройство 
на мемориалния комплекс с възстановяване на неговия замисъл, 
чрез разместване на съществуващите скулптури и изработване на 
нови, чиито прототипи се съхраняват в неговото ателие в София. 
Тази идея е блокирана от факта, че ателието в София на Далчев, 
след неговото оставане в САЩ е запечатано, но по-късно вратата е 
разбита и съществуващите вътре скулптори и модели са 
разграбени. Кореспонденцията с Далчев прекъсва след неговата 
смърт. 

Така въпросът остава висящ и проблемът се засилва от 
различната трактовка на мемориалния комплекс и скулпторните 
композиции от политическите сили. Стремежът на една 
политическа сила да „обсеби” мемориала, като художествена 
трактовка на нейната история, довежда до постоянни спорове и 
блокиране на дейностите по поддържане и преустройство на 
комплекса. 

Така през последните трийсетина години всички дейности по 
обслужването и охраната на комплекса са на „крехките” 
възможности на Регионалния исторически музей – Пловдив. Още 
през 90-те години със съгласието на архитект Владимир Рангелов, 
е извършено укрепване на входните врати, което предотвратява 
лесния достъп. Изградена е локална сигнална инсталация, но без 
да бъде свързана с органите на сигурността. С решение на 
Общинския съвет еднократно е осигурена сума за укрепване на 
металните елементи на скулптурните композиции. При 
създаването на комплекса те просто са били поставени на местата 
им и никой не си е и помислял, че са възможни посегателства. 
Поради спорове в съвета, сумата беше осигурена чак през месец 
декември, което затрудни укрепването от скулптора Цвятко 
Сиромашки, който е участвал в екипа на професор Далчев при 
създаването на „Братската могила”. Въпреки новите 
посегателства, такива средства впоследствие не са осигурявани. 

В годините възникнаха и нови проблеми. Липсата на охрана и 
контрол във вечерните часове доведе до детски игри по 
архитектурните елементи на комплекса и чести инциденти с 
падане на участници в тях в затворения комплекс. Тази опасност 
продължава и до сега. Даже се засилва, защото през последните 
години във вечерните часове в прикритите пространства на 
архитектурния силует на Братската могила се събират младежи. 
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Свидетелства за това са честите „находки” сутринта от пазителя 
на празни бутилки, опаковки от наркотични вещества, „райски 
газ” и др. 

Друг проблем е модата на графитите и  желанието за изява на 
графомани, които „обезсмъртяват” себе си с безумни и цинични 
свои послания. С тази болест на новото време е трудно да се 
справим, защото едно изчистване на бетонните елементи струва 
хиляди левове, а седмици след това резултатът е нулев. Стремим 
се да обясняваме на децата и младежите мястото на мемориалния 
комплекс в съвременния град. Така беше преодоляна една друга 
мода за разместване на каменните блокове от входното 
пространство. Години на ред трябваше с помощта на мотокар да 
ги подреждаме отново, но сега „юнаците”, които ги преместваха, се 
превърнаха в наши помощници по опазването. 

Мемориалният комплекс „Братска могила” в Пловдив не е 
загубил своите стойности. Архитектурното решение е едно от най-
сполучливите от втората половина на 20 век. Професор Любомир 
Далчев в своите писма определя скулптурите като едно от най-
значимите свои творчески постижения. А неговото име е признато 
в историята на монументалното изкуство през миналия век. 
Ежедневно комплексът се посещава от десетки пловдивчани и 
гости на града. Обектът фигурира в туристическите 
пътеводители. Поставените от музея обяснителни текстове на 
български и английски език позволяват на посетителите да 
разбират същността на авторския замисъл и обществената 
значимост. Творчеството на професор Далчев е обект на десетки 
изследователи в Европа и Съединението щати и техни научни 
разработки и дисертации. През последните години в мемориалния 
комплекс са заснети десетки игрални филми, преди всичко на 
чужди режисьори. Заснети са видеоклипове, музикални 
изпълнения, инсталации на модерното изкуство. 

Не е необходимо толкова много за поддръжката и охраната на 
комплекса. Обходите във вечерните часове на патрулите на МВР 
възпират посегателствата. Но е необходимо ново осветление и 
система за видеонаблюдение, която да бъде свързана с 
видеоцентъра на „Общинска охрана”. Тази мярка дава добри 
резултати в „Старинен Пловдив”, на кръстовища, паркове и 
пешеходни зони. Необходими са няколко десетки хиляди лева. За 
да върнем привлекателния облик на мемориалния комплекс в 
един от най-харесваните райони на Пловдив. Трудности създава 
отвореният характер на архитектурната композиция на 
мемориала. При дъжд и вятър предвидените концерти, срещи, 
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мероприятия не могат да се реализират. Съществуват идеи за 
прозрачно покривно покритие, за обезпечаване сигурността и 
комфорта на това привлекателно пространство за творчески 
изяви. Но това е въпрос на бъдещето. 

Кратка биография: 

Гл. ас. д-р Стефан Шивачев – директор. Роден на 17 юли 1954 
г. в Пловдив. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
специалност „История“ през 1979 г. Работи като учител (1979-
1980), журналист в Българска телевизия (1980-1985), уредник в 
Регионален исторически музей – Пловдив (1985-1988), научен 
сътрудник в Регионален исторически музей – Пловдив (1988-
1993). Директор на музея от 1993 г. Научни интереси – 
Българският национален въпрос и история на Пловдив. Има над 
80 научни публикации, сред които монографията „Тракийската 
организация в Пловдив” (1997) и „Книга за Пловдив” (в 
съавторство, 1999).
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След дискусията, посветена на мемориалния комплекс 
„Братска могила“, Съветът постави във фокуса на внимание 
темата за опазването на следвоенната архитектура чрез 
провеждането на лекцията ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА 
АРХИТЕКТУРАТА ОТ ПЕРИОДА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА 
ВОЙНА: ИНИЦИАТИВАТА НОВО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО. 

Основна цел бе да се обсъди належащата необходмост на 
нашето динамично съвремие да си взаимодейства с Пловдивската 
следвоенна архитектура, което води до разнообразни намеси, но в 
условията на липсваща регламентирана защита. Сред водещите 
въпроси, които събитието имаше за цел да разгледа пред 
публиката, са: Необходимо ли е опазването на следвоенната 
архитектура и в какво се изразява нейната културно-историческа 
стойност? Какъв е подходящият подход към нейната защита, 
който да позволява необходимите намеси, но така че те да са 
адекватни на ценността й? 

За целта бяха поканени екипът на инициативата Ново 
архитектурно наследство, за да споделят своя опит, натрупан по 
пътя към опазването и защитата на следвоенната архитектура в 
София – път, който предстои на Пловдив да извърви. 

Лекцията бе част и от събитията по случай 100 години от 
основаването на Пловдивски клон на Българското инженерно-
архитектурно дружество (БИАД) и бе тематично проведена в Дом 
на науката и техниката като един от местните образци на 
съвременна архитектура за 70-те и 80-те години на 20 век. 

 
д-р арх. Ива Стоянова 

(Координатор събитие) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://sofiaplan.bg/portfolio/nkc/
https://sofiaplan.bg/portfolio/nkc/
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НОВО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО 
д-р арх. Анета Василева (УАСГ), д-р арх. Емилия Кълева 

(УАСГ), арх. Даяна Николова (Софияплан), арх. Ива Хасъмска, 
арх. Виктория Димитрова 

 
Резюме 

Ново архитектурно наследство е инициатива за 
идентифициране, съхраняване, развитие и популяризиране на 
най-отличителни архитектурни обекти в новата ни история. 
Инициативата цели да повиши проучеността и познанието за 
българската архитектура от втората половина на 20 век, да 
допринесе за нейното популяризиране като обект на културното 
наследство и да предложи конкретни стъпки за юридическа 
защита на нейни ценни образци. Началото е поставено чрез 
изследователски проект, посветен на същата тема и цели за 
територията на град София, който е основен обект на настоящата 
публикация, отразяваща представянето на проекта на 31.03.2022 
г. в Дом на науката и техниката - Пловдив. 

Ключови думи: Архитектура, следвоенен период, културно 
наследство, опазване на архитектурно наследство 

1. Контекст 

Архитектурата винаги съществува в определен социален, 
политически и културен контекст. Тя е продукт на особена 
комбинация от художествена визия, пари, политически 
обстоятелства, културна позиция и инженерни умения на своето 
време. Затова тя трябва винаги да се анализира и оценява в точно 
този контекст. 

 
3.1. Архитектурата на следвоенната епоха 

Архитектурата на следвоенната епоха до голяма степен 
формира облика на съвременна Европа. След Втората световна 
война България попада в съветската сфера на политическо 
влияние, и, подобно на много други доскоро предимно аграрни 
страни, е подложена на ударна модернизация, която включва 
индустриализация, урбанизация, строителство на 
инфраструктура, масово развитие на обществено обслужване, 
както и активно следвоенно възстановяване и реконструкция.  

Периодът на централизирано социалистическо строителство 
променя драстично голяма част от българската обитаема среда. 
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Изграждат се ключови индустриални и спортни обекти, морски и 
планински курорти, жилищни сгради и комплекси, здравни, 
образователни, административни и културни обекти, площади и 
пешеходни зони, паметници и мемориали. Така именно 
архитектурата от втората половина на 20 век формира облика на 
повечето публични пространства в България и произвежда 
сериозна част от застроената среда, която организира модерния 
начин на живот в страната и до днес. Това, разбира се, не е 
български феномен. Подобно бурно и мощно развитие не е чуждо 
за обществата през 20 век. Отдавна е ясно и често споменавано, че 
20 век е произвел повече сгради, отколкото всички предходни 
епохи, взети заедно. И това важи в особена сила за втората му 
половина. 

Обектите са много, най-различни, остаряват различно, 
представители са на различни стилове. Някои от тях са елитарни, 
други са масови. Но всички (с малки и добре познати изключения 
като Бузлуджа) се използват активно и са неизменна част от 
нашия живот днес. 

 
1.2. Трите култури 

Как може накратко да бъде разказана българската 
архитектура след Втората световна война? Едната възможна 
нишка е през трите култури – специфичен български феномен, 
който можем да обясним през теорията на Владимир Паперни.99 
Ако авангардната Култура 1 на модернизма се обявява за 
началото на историята, то соцреалистичната Култура 2 се 
възприема като неин категоричен край. Съответно в България 
имаме период на “сталинизъм” или ортодоксален 
социалистически реализъм, свързан с активна съветизация и с 
лансирането на новата естетическа доктрина, която през 
декември 1948 г. обявена за “единствено правилния метод за 
художествено творчество”. Архитектурата се определя като 
изкуство, а водеща е цитираната от Сталин формулировка 
“социалистическа по съдържание и национална по форма 
архитектура”. Само няколко години по-късно обаче Култура 1 се 
завръща – след смъртта на Сталин и особено след ключовата 1956, 
езикът на интернационалния следвоенен модернизъм се завръща 
с всички негови вариации. Но този, наричан от някои 
изследователи “героичен период на утвърждаване ценностите на 
модернизма”, е кратък, всъщност далеч не е плавен и освен това 
съвпада проблемите и опозиционните течения, които стават все 
по-видими в рамките на глобалния следвоенен модерен проект в 
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края на 60-те. Той е последван и от друг, изключително български 
културен момент, който въвежда още едно разделение в 
хронологията - преди и след 1975 година. И въвежда една нова 
модификация – Култура 3. 

През 70-те години в България социалното инженерство е ре-
концептуализирано след влизането на Людмила Живкова в 
“Комитета за изкуство и култура” - първо като заместник-
председател (1971), а след това и като председател (1975). 
Практическото му приложение е формализирано чрез 
въвеждането на единни културни политики и дългосрочни 
комплексни програми. Промененият културен климат е в 
контраст с прагматичния архитектурен интернационализъм на 
60-те и има поне четири важни особености: 

1. Фокусът върху всестранно развитата личност 
2. Официално формулираният през 1977 г. като централно 

одобрена държавна политика синтез на архитектурата с 
другите изкуства 

3. Активизираната външна културна политика 
4. Създаването на мита за хилядолетната българска култура 

и историческия плурализъм, който реабилитира 
исторически периоди (отвъд обичайно приеманите за 
прогресивни), а историята на Българската 
комунистическа партия е представена като финална, 
завършваща част на края на българската история. 

2. Защо този проект 

2.1. Световни инициативи 

Архитектурното наследство от втората половина на 20 век 
предизвиква и все по-голям световен интерес и расте броят на 
международните инициативи, свързани с него. Още през 1991 г. 
Съвета на Европа издава специални “Насоки за опазване на 
архитектурното наследство на 20 век“,100 в които препоръчва на 
европейските правителства да ”разработят стратегии за 
идентифициране, опазване, възстановяване и популяризиране на 
архитектурата на 20 век”. През последните десетилетия именно 
този архитектурен пласт е сред приоритетите на световни 
експертни организации като DOCOMOMO (международната 
организация за документиране и опазване на сградите и 
забележителните места на Модерното движение) и ICOMOS 
(международна експертна организация за опазване на културното 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804bde8d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804bde8d
https://www.docomomo.com/
https://www.icomos.org/en
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наследство със специализиран научен комитет за наследството на 
20 век ISC20C). 

 
2.2. У нас 

България изостава драстично от тези световни процеси на 
съхранение, развитие и популяризиране на това ново 
архитектурно наследство. У нас архитектурата от 20 век и особено 
от втората му половина все още е считана за сравнително “млада”, 
близка до нас. В резултат тя е лишена от обективна оценка и 
мерки за опазване и целенасочено използване, въпреки огромното 
количество създадени в този период обекти – сгради, публични 
пространства и инфраструктура. В Националния регистър на 
недвижимите културни ценности са вписани едва няколко обекта, 
изградени в страната след 1944 г. Това поставя в риск 
потенциално ценни образци от близкото ни архитектурно минало 
на територията на цялата страна. 

 
2.3. Културна стойност 

Големите и видими сгради и комплекси, строени в България 
след 1944 г., обикновено са слагани под общ знаменател с етикет 
“соц” и “комунистическо наследство”, без да се отчита фактът, че 
сред тях има и ценни образци на времето си, отразяващи локално 
глобалните културни и архитектурни явления през 20 век. 
Централизираното социалистическо строителство променя 
сериозно голяма част от българската обитаема среда. Бързата 
модернизация след Втората световна война налага нуждата от 
масово строителство, което произвежда не само утилитарни, но и 
уникални обекти. Така именно архитектурата от този период 
формира облика на повечето публични пространства в България и 
на сериозна част от застроената среда и до днес. 

Това са материални свидетелства от специфичен отминал 
период в историята на България, който се отличава с големия 
мащаб на публичните си инвестиции, с постигнатите в някои 
случаи високи нива на архитектурно-художествен синтез, както и 
с отчетливата свързаност на всички етапи на проектиране и 
строителство – от градоустройство през архитектура до детайл. 
Този принцип на комплексен подход в общия случай е оставил 
богато наследство от качествени образци, които очакват своето 
признаване като архитектурно-културен потенциал. Те отдавна 
предизвикват сериозен туристически интерес сред български 
граждани и международни туристи. 

http://www.icomos-isc20c.org/


88 
 

2.4. Рискове 

Все по-често този архитектурен слой в България е подложен 
на сериозни трансформации, водещи до обезличаване или 
разрушаване. Всички музеи, галерии, административни сгради, 
училища и детски градини, хотели и площади, театри и 
библиотеки са част от ежедневието ни, постоянно обитавани и все 
още далеч от патината на наследството от предходни периоди — 
като античните мозайки, средновековните крепости и 
възрожденските къщи например. Ето защо, бидейки “по-нови”, те 
не се възприемат като потенциално ценни и затова лесно и 
напоследък твърде често са застрашени от необратими 
реконструкции. 

3. Задачата 

В резултат на контекста, който беше описан дотук, в редица 
стратегически и програмни документи конкретно на Столична 
община като Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие и Общинския план за развитие (2014-2020), Визия за 
София (дългосрочна стратегия за развитие на София до 2050), 
Плана за интегрирано развитие на община - Програма за София 
(2021-2027), този пласт бе отличен като липсващ и съответно бе 
откроена нуждата от целевото му изследване и определяне на 
значими образци от него, които да бъдат изявени в общественото 
пространство и да бъдат подготвени и обсъдени различни 
инструменти за тяхното развитие. 

За тази цел столичното общинско предприятие Софияплан се 
обърна към екип на УАСГ и БНК на ИКОМОС с конкретна задача в 
три основни компонента:  

1. Обзорен анализ и идентификация на слоя за територията на 
Столична община и създаване на йерархизиран общ списък с 
представителни за периода обекти 

2. Създаване на кратък списък с обекти, които да бъдат 
предложени първи за защита като недвижими културни ценности 
съгласно Закона за културното наследство 

3. Изготвяне на необходимата аргументация и документация  
за тези първи обекти, която да бъде входирана в Националния 
институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за да се 
стартира процедура за статут на тези обекти като недвижими 
културни ценности. 
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4. Резултатите 

В резултат на проучването е представен цялостен анализ за 
конкретния контекст и среда и на тази база е изготвен 
йерархизиран дълъг списък с над 100 обекта, сред които има 
сгради, комплекси, градски структури и градски пространства, 
паркови пространства, архитектурно-скулптурни ансамбли и 
пр.101 

 

 
Фигура 1. Фрагменти от идентифицираните обекти в 
йерархизирания дълъг списък. Снимки: © Ново архитектурно 
наследство 

 
Изготвена е и селекция на потенциалните обекти с най-

отчетливи качества на културно наследство, които в същото 
време са и в най-голям риск от загуба на ценността. Това е 
йерархизиран кратък списък от 15 единични и 7 групови 
недвижими културни ценности, както следва: 

1. Комплекс на държавна резиденция „Бояна” с прилежащ 
парк 

2. Хотел „Витоша” - „Ню Отани” / Кемпински / Маринела 

3. Театър „София” 
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4. Държавна резиденция в Банкя  

5. Комплекс НДК с прилежащ парк  

6. Жилищен комплекс „Зона Б5”  

7. Покрита тенис-зала „София” 

8. Зала „Фестивална” 

9. Жилищен комплекс „Яворов”  

10. Жилищен комплекс „Владимир Заимов” 

11. Комплекс Ларгото (сгради на Партиен дом, Министерски 
съвет, Президентство, ЦУМ, хотел „Балкан”/ „Шератон”) заедно с 
площадното пространство, църквите „Св. Георги” и „Св. Петка” и 
подлезите с реставрирана и експонирана археология 

12. Зала „Универсиада”  

13. Експериментални терасовидни жилищни блокове в жил. 
комплекс „Мотописта” 

14. Дом на съветската наука и култура (сега Руски културно- 
информационен център) 

15. Приемна сграда и музей към Боянската църква 
(реконструирана в 112 ДГ „Детски свят”) 

16. Световен търговски център „Интерпред” 

17. 122 ОУ „Николай Лилиев” (бивше 122 ОУ „Христо 
Кърпачев”). ЕНКЦ  

18. Министерство на външните работи 

19. Жилищна кооперация на ул. „Кораб планина” и ул. „Бабуна 
планина” 

20. 192 ДГ „Лозичка”, кв. „Лозенец”  

21. Две кооперативни апартаментни сгради на ул. „Солунска” 
37 и ул. „Солунска” 41 

22. Хотел „Родина” 
 

4.1. Критерии за селекция 

Вече споменахме, че обектите от периода са много, твърде 
много, за да може лесно да се определи кои от тях са по-ценни от 
останалите и кои заслужават повече от останалите да получат 
статут като  недвижими културни ценности. Многобройността и 
многообразието бяха основно предизвикателство пред този 
проект. Как да изберем?  
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Създадохме система от критерии за селекция. Формулирахме 
критериите като взехме най-доброто от националната система102 
и международния опит,103 приложимо за този период и тази 
архитектура. Целта ни беше да филтрираме едновременно 
потенциално най-ценните и най-застрашени обекти, защото от 
тях би следвало да започне юридическата защита. Авторските 
критерии за селекция по проекта включват: 

1. Иновативност (архитектурна, социална, технологична) 

2. Обвързаност на творчески нива (на градоустройство и 
архитектура, на архитектура и други изкуства) 

3. Емблематичност (историческа и стилова) 

4. Качество (на средата и на архитектурните решения) 

5. Автентичност и степен на съхраненост (на екстериора, на 
интериора и на средата) 

6. Риск (за екстериора, интериора и средата) 
 
Последователно приложихме критериите за селекция спрямо 

първоначалния дълъг списък и след няколко етапа на редуциране 
на обектите в него стигнахме до финалната селекция, която 
представлява краткия йерархизиран списък от 22 обекта, 
изброени по-рано. 

 
4.2. Критерии за оценка 

Ключов момент за определяне дали един обект заслужава 
признание като културно наследство е неговата оценка. 
Обикновено това се прави чрез прилагане на критерии за оценка, 
които може да варират като формулировки в различните 
национални системи, но като цяло следват обща философия – да 
изведат културно-историческата значимост на изследвания обект. 
Българските критерии за заключителна оценка на недвижимо 
културно наследство, съгласно действащата нормативна уредба, 
включват: 

1. Автентичност и степен на съхраненост 

2. Културна и научна стойност 

3. Иновативност 

4. Обществена значимост 
 
Като пореден много важен резултат на проекта отчитаме 

факта, че за 16 обекта от краткия списък са изготвени подробни 
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аргументации на ценността, съгласно тези национални критерии 
и техните показатели. С други думи в този проект сме работили с 
два вида критерии – за селекция (дефинирани от екипа на 
проекта) и за оценка (нормативно заложени). 

Ще дадем пример с акценти от подробната оценка на първите 
два единични обекта, селектирани в краткия списък. Това са 
знакови за София сгради, с актуални намерения за намеси в тях, а 
оценката им по проект „Ново архитектурно наследство“ показва 
категорично, че подобни намеси биха заличили стойността им 
като културно наследство. 

 
Японския хотел 

 
Фигура 1. Японския хотел, изгледи и фрагменти 2020 г. Снимки: © 
Ива Хасъмска за Ново архитектурно наследство 

 
Архитектурно-строителна стойност и иновативност 

 Междукултурен диалог - синтез между японски дух и 
български контекст 

 Подчертана връзка архитектура - природа 

 Комплексно приложен регионализиран следвоенен 
модернизъм 
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 Органичен синтез между функция, форма и 
архитектура 

 Конструктивен експеримент 

Художествена стойност 
 Художествен синтез на архитектурата с другите 

изкуства 

 Комплексно културно преживяване на границата 
между две принципно отдалечени култури, които 
намират свои допирни точки на това място 

Устройствена стойност 
 Надгражда стандартната конфигурация за градски 

луксозен конферентен хотел със сложна и добре 
балансирана поредица от разнообразни пространства, 
които създават своеобразен квартал със своя 
собствена структурна логика. 

 Архитектурен акцент в заобикалящата среда 

 Богато и многослойно публично пространство 

 Важен вертикален репер в силуетната идентичност на 
София 

Автентичност и степен на съхраненост 
 Въпреки извършените намеси, обектът е запазил до 

голяма степен своята оригинална цялостна концепция, 
включително автентичната си функция и автентичен 
екстериорен облик 

 Значителна загуба на автентичност се наблюдава в 
интериора, както и в околната среда на обекта, но това 
не води до загуба на стойност по останалите критерии 
за оценка 

 Може да се твърди, че хотелският комплекс притежава 
достатъчно съхранени ценностни качества, за да бъде 
защитен като културно наследство 
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Театър „София” 

 
Фигура 1. Театър „София“, изгледи и фрагменти 2020 г. Снимки: © 
Виктория Димитрова за Ново архитектурно наследство 

 
Архитектурно-строителна стойност  

 Скулптурна обемно-пространствената композиция с 
много интензивно общо въздействие  

 Комплексен оригинален пластичен образ в екстериор 
и интериор 

 Преливащи публични пространства и обогатено 
функционално решение 

 Органичен синтез между функция, форма и 
архитектура 

Историческа и познавателна стойност 
 Отразява значимите промени в Източния блок и 

конкретно в българската култура след Априлското 
размразяване през 1956 г., включително и в театъра 
 
 
 



95 
 

Художествена стойност 
 Комплексен, цялостно проведен художествен синтез 

на изкуството и архитектурата 

 Въздейства като монументално изкуство в публична 
среда 

Устройствена стойност  
 Активна функционално-смислова връзка със 

заобикалящата я паркова среда 

 Безспорен обемно-пространствен акцент в 
прилежащата среда 

Обществена значимост 
 Участва активно в културния живот на столицата с 

постоянна програма за деца и възрастни на две сцени 

 Заедно с другите два театъра в близост (“Сфумато” и 
“Малък градски театър” зад канала) сформира 
своеобразен втори театрален център след този по бул. 
“Раковски” 

Автентичност и степен на съхраненост 
 За момента обектът запазва висока степен на 

автентичност и съхраненост материали, функция и 
прилежаща среда 

 Образната автентичност е нарушена от неудачна 
пристройка в частта на ресторанта, която по форма, 
материали и детайл не е в унисон с оригиналния 
характер на сградата, но намесата е обратима 

 Официално оповестени са намерения за цялостна 
реконструкция, които допълнително биха нарушили 
сериозно образната автентичност104  

5. Новото архитектурно наследство като културна ценност и 
ресурс за развитие 

Нашата инициатива си дава сметка, че обектите, с които се 
занимава, са “живи” сгради и пространства, с активни функции и в 
повечето случаи с много и различни ползватели, които имат 
своите нужди - например от топлоизолация. Затова искаме да 
помогнем първо да се оценят специфичните, различни 
архитектурни особености на тези сгради, които ги правят ценни, а 
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в много случи и уникални и след това да помогнем и с 
предложения за тяхното развитие. Развитие, което от една страна 
да запази ценностните характеристики на обектите, но от друга 
също така да отговори на съвременните нужди на собствениците 
и ползвателите. Стремим се да измисляме и да предлагаме 
алгоритми, които не спират, а допускат развитие.  
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нормативно дефинирана и заложена като образец в т.нар. фиш за заключителна 
оценка и предоставяне на статут като недвижима културна ценност. 
103 Като например критерии на ЮНЕСКО за световно наследство, критерии на 
ДОКОМОМО за наследството на модернизма, критерии в проект АТРИУМ 
(Архитектура на тоталитарните режими в градското управление) 
104 Към датата на написване на този текст (30.07.2022) ремонтът на театър София е 
вече стартирал с необратими загуби на автентичност в екстериора и интериора на 
сградата, а темата е широко отразявана в медиите. 

https://sofiaplan.bg/portfolio/nkc/
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ЗАВЕТЪТ НА МОДЕРНИЗМА В СЪВРЕМЕННАТА 
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО е третото тематично 
събитие, организирано от Съвета на КАБ РК-Пловдив, чрез което 
Съветът се стреми да насочи вниманието на Пловдивската 
колегия, администрация и общественост към архитектурата на 
20-ти век и Пловдив. 

Каква е връзката с Пловдив? Тя е индиректна. Съвременният 
Пловдив се отличава с богат културно-исторически пласт, белязан 
от Модернистичното движение на 20 век и неговите разнообразни 
проявления. Значителна част местните примери са били повлияни 
от чуждестранни образци и тенденции, поради което сред 
основните цели на лекцията бе да се обърне поглед към 
модернизма в международен план заедно с някои от основните 
уроци, завещани от него през 20 век. Лекцията бе последвана и от 
открита дискусия с публиката относно завещаните 
предизвикателства и реалните бъдещи възможности пред 
българските градове, в частност Пловдив. 

 
д-р арх. Ива Стоянова 

(Координатор събитие) 
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ЗАВЕТЪТ НА МОДЕРНИЗМА В 
СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА И 

ГРАДОУСТРОЙСТВО 
доц. д-р арх. Иван Шумков 

 
Резюме 
Статия проследява радикалната трансформация, която 

модернизмът поставя във всички сфери на живота и работата 
през 20 век и се отразява на начина, по който архитектурата и 
градовете са проектирани и строени оттогава до днес. Поставени 
са въпроси за значимостта на предизвикателствата, завещани от 
началото на 20 век по отношение на архитектурата и 
градоустройството. 

 
Ключови думи: Модернизъм, постмодернизъм, Лъо Корбюзие, 

CIAM, Фрамптън 

1. Съвременният живот и градската революция 

Всяко поколение е дефинирало пространствата, в които иска 
да живее поради променящите се обстоятелства на живота. По 
време на индустриалната революция модерната архитектура и 
градоустройството са се появили от необходимостта да осигурят 
нов подслон, който да приюти растящото градско общество и да се 
погрижи за техния живот, работа и отдих. В резултат на 
променящата се икономика, милиони хора са се преместили от 
провинцията в градовете, за да работят главно във фабрики и 
офиси. Всичко това е изисквало голяма трансформация в 
градовете и следователно, в строителната индустрия. Техните 
нови домове е било необходимо да бъдат построени бързо и по 
достъпен начин, в близост до работното място. 

Освен това, здравето и благосъстоянието са били някои от 
приоритетите, които е трябвало да се заложат в много от 
съществуващите сгради, тъй като повечето хора са живеели в 
среда, която е била неблагоприятна за тях и в която са липсвали 
подходяща светлина, вентилация, питейна вода, електричество и 
хигиена. Хората са се изморили от мизерните условия, в които са 
живеели, и затова са поискали радикална промяна. Безредиците са 
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били успокоени, като на обществото се е предоставила по-добра 
архитектура при изграждането на градове. 

Новите индустрии и технологии са позволили масово 
произвежданите сгради и инфраструктура да отговорят на 
нарастващото търсене. Инфраструктурата и жилищата също са се 
проектирали с оглед на новите транспортни средства: самолети, 
коли, океански лайнери. Това са били новите технологии на 
времето, на които архитектите и градоустройствените 
специалисти са реагирали и са взели предвид, когато са 
планирали новите градове и сгради за 20 век. 

2. Модерното движение 

Индустрията е била движещата сила зад еволюцията на 
икономиката и градовете. Новите методи за производство също са 
повлияли вкуса на хората към по-прости и неукрасени предмети. 
Училището Баухаус и много други лаборатории за модерност са 
трансформирали много индустрии, изкуства и занаяти като 
текстил, керамика, метал, живопис, театър, кино, фотография, 
мебели, сгради и други. Модерността в най-добрия си вид носи 
духа на класицизма, но го проявява по нови начини – в хармония с 
новото време. Абстрактните пространства доминират героично в 
сградите и градовете. Чрез тях се скъсва с установената норма и се 
създава нова реалност и начин на живот. 

Забележителната трансформация през първата половина на 
20 век е наречена Модерно движение , защото вдъхновява цяло 
едно поколение да създаде ново изкуство, архитектура, градове и 
ново отношение към света. Някои от героите на 20 са Франк Лойд 
Райт, Льо Корбюзие, Мис ван дер Рое , Алвар Аалто, Валтер 
Гропиус, Луис Кан, Оскар Наймайер и много други, които достигат 
статут на международни знаменитости. Те пътуват, проектират, 
строят и изнасят лекции по целия свят. На тях се гледа като на 
пророци на съвременната архитектура и тяхната работа и думи 
повлияват на техните съвременници и много от бъдещите 
поколения. 

3. Льо Корбюзие и модерните градове 

Швейцарско-френският архитект Льо Корбюзие се премества в 
Париж през 1917 г. и живее в него до края на живота си. Той 
разработва много проекти за града, който е обект на неговите 
експерименти. Най-важното е, че като никой друг съвременен 
архитект, той създава визия за бъдещето на градовете и успява да 
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я построи по-късно в Индия. Неговата цел е да създаде 
прототипите и да постави основите на модерните архитектура и 
градоустройство. 

Първият му градски проект е Съвременният град за 3 милиона 
души от 1922 г., където той замисля напълно нов град от офис 
кули, жилища и големи градски паркове. По-късно той проектира 
Plan Voisin за Париж през 1925 г., който също не е построен. 
Визията му продължава да се развива с течение на времето с всяка 
възможност да предложи нов проект за Париж или някое от 
другите места, които е посетил или на които е работил, като 
Буенос Айрес, Сао Паоло, Рио де Жанейро, Богота, Алжир, Ню Йорк 
и други. 

Льо Корбюзие публикува книгата си „Прецизности за 
сегашното състояние на архитектурата и градското планиране“ 
през 1930 г. въз основа на поредица от лекции, които провежда в 
Буенос Айрес. Книгата е свидетелство за въздействието, което 
посещението в Аржентина оказва върху Льо Корбюзие. Там той 
става свидетел на зашеметяващата красота и огромния потенциал 
за велики творби, които градът притежава. Неговата известна 
скица на петте небостъргача върху вода и плана на града 
вдъхновяват някои от проектите, които определят по-късното 
градско развитие на Буенос Айрес. 

Великият архитект продължава да развива визията си за 
модерния град с проекта и книгата Ville Radieuse (Сияен град) от 
1933 г., където той представя по пълен начин своите теории и 
насоки за градоустройство. Всичко в града трябва да бъде 
проектирано въз основа на човешкия мащаб и пропорции, които 
той по-късно нарича Modulor. Според неговия план жилищните 
райони са близо до центъра на града и заемат най-добрите имоти. 
Жилищните сгради са високи и издигнати над земята на пилоти и 
заобиколени от зелени площи и места за отдих. Те са отделени от 
индустрията с големи паркове и спортни съоръжения. 
Обществените сгради са в центъра, кулминирайки с бизнес частта 
на върха. По-късно през 1937 г. Льо Корбюзие използва идеите на 
Сияйния град като основа за изложбения дизайн на павилиона 
New Times (Двореца на урбанизма) на Universal Exposition в Париж. 

Ако Париж е бил лабораторията, Индия е била пълното 
приложение на градските теории на Льо Корбюзие. Льо Корбюзие 
най-накрая изгражда концепцията си за модерен град в 
Чандигарх, столицата на Пенджаб, през 50-те години. Това е 
първият път, когато наистина модерен град може да бъде 
построен от нулата. Въпреки че е чуждестранен архитект, 
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проектът му в Чандигарх е един от най-„индийските“ и удобни за 
живеене градове, строени някога. Той се вдъхновява от местната 
култура и традиция и ги превежда в модерността. 

Визията на Льо Корбюзие за новия свят е дълбока. Той си 
представя и проектира тотална трансформация на нашата 
жизнена среда. Неговите проекти и теории са наистина влиятелни 
и вдъхновяват много поколения. Той е бил също толкова 
плодовит писател и художник, колкото и архитект. Дори и да е бил 
критикуван като твърде радикален, архитектурата от средата на 
20 век е широко доминирана от неговия дискурс. Той също така 
работи в тясно сътрудничество с други артисти и лидери на 
мисълта, за да предостави на човечеството архитектурата и 
градовете за новата епоха, които са едни от най-определящите 
произведения на съвременната архитектура. 

4. CIAM и урбанизма 

Групата CIAM (Международен конгрес за модерна 
архитектура), създадена през 1928 г., има голяма роля в 
развитието на съвременните градове. Много от нейните членове 
виждат архитектурата и урбанизма като инструменти, които в 
комбинация с политиката и икономиката са в състояние да 
произведат огромната социална промяна, която е била 
необходима. Някои от неговите лидери са Льо Корбюзие, Зигфрид 
Гидион, Валер Гропиус, Алвар Аалто и Корнелиус фон Естерен, 
Хосе Луис Серт и др. Те създават нови теории, насоки, примери за 
архитектура и градове, които по-късно стават силно влиятелни. 

CIAM провежда своя четвърти и най-известен конгрес наречен 
„Функционалният град“ през 1933 г. на кораб, пътуващ от 
Марсилия до Атина и обратно. Делегатите представят проучвания 
на 33 града по 4 теми: живот, работа, отдих и движение, които са 
били изложени в Атина. През 1943 г. Льо Корбюзие публикува 
„Атинската харта“ като своя редактирана версия на оригиналното 
изследване на конгреса. 

Теориите на CIAM са повлияли на разширяването на много 
градове и създаването на нови местообитания след Втората 
световна война. Според тях градовете трябва да бъдат строго 
разделени на зони според тяхната функция: жилищни, културни, 
административни, държавни, университети, тежка и лека 
промишленост и транспорт. Всички жилища, разположени 
предимно във високи сгради, изискват подходящо ослънчаване, 
достъп до природата, вентилация, комфорт и хигиена. Те трябва 
да бъдат дистанцирани от главни пътища и индустриални зони с 
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паркове и спортни съоръжения. Жилищните зони са отделени, но 
удобно свързани с работнит. Улиците трябва да следват 
определена йерархия според вида на транспорта и скоростта, за 
която са предназначени. 

Урбанизмът навлиза в архитектурните училища и е 
институционализиран официално, когато Жозеп Луис Серт , бивш 
сътрудник на Льо Корбюзие, основава първата в историята 
програма за урбанизъм в GSD на Харвардския университет през 
50-те години на миналия век, комбинираща архитектура, 
планиране, ландшафт и градски дизайн. Издава книгата „Могат ли 
нашите градове да оцелеят?” през 1942 г., въз основа на 
наблюденията на конгреса на CIAM в Атина. Последват много 
други проекти, книги и дебати „за“ и „против“ техните идеи. 

5. Предизвикателствата на съвременните градове 

Идеите на модерното движение се прилагат най-вече в Европа 
и Америка след Втората световна война, когато се изгражда нова 
инфраструктура, жилища, офиси и обществени пространства. 
Студената война отприщва съревнование между Изтока и Запада. 
Правителствата са по-мощни и диктуват посоката на еволюция на 
обществото. Новата икономика изисква силна работна сила, така 
че голяма част от населението мигрира от провинцията към 
градовете. Разпръснатите предградия с огромни жилищни 
блокове са най-лесният начин да се отговори на тази нужда. 
Въпреки това, разделянето на градовете във функционални зони 
довежда до изолация и сегрегация. Някои от гражданите, за които 
са направени плановете, ги отхвърлят. CIAM също е разпуснат 
през 1959 г., тъй като възгледите на членовете му се разминават. 

Градското планиране след войната е определено от 
индустриите: автомобилостроене, петрол, недвижими имоти, 
строителство, банки, застраховки. Много хора, компании и цели 
индустрии с огромни интереси и влияние се включват в процеса 
на проектиране, разработка и изграждане. Това рядко е в интерес 
на обществото и довежда до скучни и нехуманни градове, които 
обаче са единственият избор за много хора. 

Един от основните проблеми на съвременните градове е, че те 
са предназначени за автомобили в зони, определени от тяхната 
функция. Градските плановици са мислили, че хората ще ходят по-
малко и ще карат повече. За съжаление, много градове от средата 
на 20 век са проектирани с това предположение, така че са се 
сблъскали впоследствие с проблеми като трафик, замърсяване и 
нужда от облагородяване. Недостигът на ресурси и нарастването 
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на населението правят гъсто населените и компактни градове по-
подготвени за развиващите се предизвикателства. 

Когато модерната архитектура и градоустройството се 
разпространяват по света, те са прилагани погрешно. 
„Международният стил“ приема формите, но не приема местната 
логика и душа. Сградите и градовете изглеждат еднакви, 
независимо от местната култура, климат, материали и занаяти. 
Характерът на местата, идентичността и историята са игнорирани 
и изтрити. Индивидуалността е потисната. Модерното движение 
започва като разпространение на креативност, ново начало и 
вместо това, в разредената си форма, става еднообразно и скучно. 

6. От постмодерн към нов модерн 

В края на 60-те години модернизмът е обявен за мъртъв и 
постмодернизмът оживява. Търси се нов смисъл и вдъхновение 
като естествена реакция на модерността, която е загубила своя 
стимул. Постмодерното завръщане към историческите стилове от 
миналото създава някои архитектурни бедствия, но също така 
отприщва нова креативност и възможности за индивидуално 
себеизразяване. Провокира се и здравословна проверка на 
реалността и размисъл за това как да продължим напред с 
архитектурата. 

Есето „Към критичен регионализъм: шест точки за 
архитектура на съпротива“ от проф. Кенет Фрамптън от 1983 г. 
очертава някои от неговите насоки за архитектурата и градовете. 
Той призова да преосмислим нашите сгради, градове и човешки 
условия във връзка с местния контекст, география, климат, 
култура, тектоника, материали и тактилност. Това е връщане към 
основните принципи на модерността, основаването им на местни 
идеи и показва път напред. Неговите писания и теории повлияват 
новите поколения архитекти и създават мост между 
архитектурната революция на модерното движение и новия зрял 
модернизъм, който се възприема в световен мащаб. 

7. Съвременни градове и архитектура 

1980-те отприщват период на творчество с противоположните 
подходи към архитектурата на деконструктивизма и 
минимализма. Концептуалната архитектура също навлиза в 
полето – може би вдъхновена от формалното и концептуално 
изкуство или постмодерното търсене на смисъл и идентичност. 
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Общото използване на компютри и цифрови техники за 
проектиране и производство позволява да се проектира и изгради 
архитектура с по-сложна геометрия. Грандиозни сгради със 
сложна геометрия забавляват посетителите и собствениците, 
търсещи зрелища. 

21 век продължава с експлозията на градското разнообразие и 
креативност. Вече няма правила – полето е отворено. Машинната 
цивилизация (както Льо Корбюзие я нарича) отстъпва място на 
нашата цифрова цивилизация, където животът и работата ни се 
промениха в почти всеки аспект. Новите технологии за 
проектиране, изграждане и управление на нашите градове се 
разпространяват, както и нови концепции като интелигентни 
градове, които мнозина се надяват да бъдат решението на някои 
от нашите проблеми и да ни помогнат да живеем по-добре. 

Социалните медии също донасят феномена на сградите като 
сценография. Много от тях са предназначени повече за снимане, 
отколкото за обитаване. Директното изживяване на 
пространството става по-малко важно от гледната точка на 
перспективтата и изображението и впоследствие, представите за 
концепция, идеи, трансформация са загубени. 

На другия край на спектъра в съвременната архитектура е 
социалният дизайн. Това е вълна от проекти, фокусирани върху 
общността, чиято основна цел е да създадат масивна социална 
промяна. Вместо да се отдава почит на звездните архитекти за 
техните постижения, това, което всъщност трябва да се цени, е 
социалното въздействие на проектите в реалността. 

8. Пътят напред 

Настоящите климатични, енергийни и ресурсни кризи, които 
човечеството преживява, изискват по-трезво и практично 
решение на тези проблеми. Накъде се насочваме сега трябва да 
бъде обратното на „впечатляващ“ формален дизайн само заради 
външния вид, а по-скоро връщане към основната мисия на 
архитектурата и градоустройството като изкуство, а именно 
създаването на пространства за благополучие, щастие, радост и 
съзнателен живот, като същевременно ги прави красиви и 
предизвиква положителни човешки чувства. 

Ролята на архитектите и градостроителите е да отговорят на 
предизвикателствата на своето време, но и да предвидят тези на 
бъдещето. Трябва да продължим напред, докато гледаме назад и 
почитаме това, което предишните поколения са ни оставили като 
знания, умения и наследство. И все пак, имаме нужда от ново 
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мислене и съзнание. Имаме нужда от яснота и да си възвърнем 
чувството за цел, което да ни преведе през тези сложни и 
предизвикателни времена в предефинирането на ролята на 
архитектурата в създаването на следващото поколение устойчив 
дизайн за нашата цивилизация. 

9. Кратка биография 

Доц. д-р арх. Иван Шумков е архитект, предприемач и 
преподавател. Освен четирите магистърски степени, защитава 
докторска степен по архитектура и прави пост-докторат в 
Колумбийския Университет в Ню Йорк, като стипендиант на 
Фондация Льо Корбюзие. Бил е преподавател в Нюйоркския 
университет, Института Прат, Парсънс в Ню Йорк, Харвардския 
университет, Международния и Политехническия университети 
на Каталония в Барселона. Работи на пресечната точка на 
архитектурата, урбанизма, дизайна и строителните технологии 
като директор на ISA – Ivan Shumkov Architects и като 
лицензиран архитект в България, Испания и Италия. Основател е 
на Билд Академи (Build Academy) – организация, посветена на 
предоставянето на образователни беседи и професионални 
решения, касаещи съществуващата градска среда. Изнасял е 
множество лекции и презентации на своите проекти и научни 
изследвания в Европа, Бразилия, Колумбия, Китай и САЩ. От 
завръщането си в България през 2020, е работил като Главен 
архитект на Община „Благоевград“ и Главен експерт в 
Направление „Градоустройство и архитектура“ (НАГ) към 
Софийска община.

http://ivanshumkov.com/
https://buildacademy.com/
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ИЗЛОЖБА 100 ГОДИНИ БИАД-
ПЛОВДИВ. ОСНОВАТЕЛИ, АРХИТЕКТИ, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
 

Резюме 

Изложбата е част от събитията по случай 100 години от 
основаването на клон Пловдив на Българското инженерно-
архитектурно дружество (БИАД) и отбелязва 70 години Отдел 
„Държавен архив“ Пловдив. Изложбата е организирана от Съвета 
на КАБ РК – ПЛОВДИВ и Фондация БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТУРЕН 
МОДЕРНИЗЪМ, съвместно със Сдружение „НТС С ДНТ – ПЛОВДИВ“ 
и Отдел „ДЪРЖАВЕН АРХИВ“ ПЛОВДИВ. 

1. Историята 

Дружеството е създадено на 20 март 1922 в Пловдив. 
Същестува негласно преди официалното му основаване, като 
поддържа връзка с централното настоятелство в София. През 1927 
част от архитектите напускат поради настъпили конфликти и 
основават „Дружество на българските архитекти“. В името на 
общите професионални интереси, двата клона правят 
предложение за обединяване през 1934, в резултат на което се 
създава „Съюз на българските инженери и архитекти“ през 1937. 
Задачите на Съюза са: да съдейства за повдигане и преуспяване на 
техническото дело в страната; да пази доброто име на инженерите 
и архитектите; при поискване да дава обосновано мнение по 
всички технически въпроси и да изготвя проекти на закони, 
правилници и др., уреждащи технически въпроси. „Съюз на 
българските инженери и архитекти“ издава списание два пъти в 
месеца, което отразява новини и от Пловдивския клон. На 26 март 
1949 на ІІІ-я редовен конгрес Съюзът се разпуска, като активите и 
пасивите му преминават към новосъздадения научно-технически 
съюз (НТС) в България. (Историческа справка – ДА Пловдив) 

2. Основателите 

Пловдивският клон се основава от 20 учредителни членове: 
 инженер-строители: Дамян Вълчанов, Захария Костов, 

Георги Патърчанов 
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 инженер-землемер Иван Костов 

 култур-инженери: Янко Зелков, Александър Скортейков, 

Димитър Иванов, Щерю Дамов 

 архитекти: Спас Теленчев, Стойко Стойков, Димитър Г. 

Попов, Лазар Нанчев, Стефан Джаков, Манол Манолов, 

Тодор Търпанов, Александър Хр. Върбенов, Михаил 

Ненков, Христо Бърнев 

 инженер-химик Никола Малеев 

 електро-инженер Борис Авджиев 

За ръководно бюро на клона са избрани: 
председател Инженер-строител Дамян Вълчанов 
подпредседател Архитект Лазар Нанчев 
секретар-деловодител Инженер-Землемер Иван Костов 

(ДА Пловдив: ф. 82, оп. 1, а.е. 9) 

3. Изложбата 

Изложбата има за цел да представи кои са били архитектите 
основатели на пловдивския клон на БИАД, като се посочат не само 
техни биографични данни, но и техни проекти за Пловдив 
отпреди 100 години. В резултат на проведеното литературно 
проучване и архивно изследване, изложбата илюстрира извода, че 
това са същите онези архитекти, които някога са проектирали 
централната градска част на Пловдив и периферните към онзи 
исторически момент квартали, като например този с тютюневи 
складове. Съвременните фотографии на сгради документират 
някои примери, идентифицирани от БАМ в центъра на града по 
повод на изложбата, проектирани преди 100 години и оцелели и 
до днес. 

В изложбата са избрани, както самостоятелно разработени 
проекти на архитектите основатели, така и съвместни проекти, 
като този на арх. Лазар Нанчев и арх. Димитър Г. Попов, или 
проекти-резултат от дългогодишно сътрудничеството в 
творчески „тандеми“, какъвто е бил този на арх. Стойко Стойков с 
арх. Борис Градинаров. В изложбата са включени и недотам 
известни проекти на емблематичните за Пловдив архитект Боян 
Чинков и архитект Христо Пеев, като последващи членове. В 
някои от тях се наблюдава, както задълбоченото отношение към 
дизайна на архитектурния детайл, така и настъпващата 
модернистична промяна в архитектурно-стилово отношение. 
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