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1. Структура, методи и цели на анализа 
 
Настоящият Анализ на възможностите за използване на информационно-
комуникационните технологии за подобряване на комуникационните механизми в 
контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата в районите 
Възраждане, Триадица и Лозенец е осъществен в изпълнение на проект Културният код 
на София – 2019 на Институт за европейски инициативи, финансиран от Програма 
Европа на Столична община. Проектът попада под тематична област 3: Подкрепа на 
инициативи и проекти, свързани с дейности по подготовката и представянето на 
кандидатурата на София за европейска столица на културата и цели активното 
включване на гражданския сектор за подобряване на културната инфраструктура и 
образа на град София чрез използването на информационно-комуникационни 
технологии. 
 

Приносът на проекта за потребностите на целевите групи ще се прояви най-отчетливо 
чрез изпълнените на специфичните цели, заложени в насоките по програмата и отразени 
в проектното предложение: 

 Изграждане на нови комуникационни механизми за разпространяване на 
информация за град София като европейска столица на културата.  

 Включване на модерни и иновативни подходи при промотиране на културните 
забележителности в град София.  

 Насърчаване на участието на гражданите на София чрез повишаване на техния 
интерес, както и интереса на граждани от чужбина. 

Крайните бенефициенти, които ще могат да се ползват от резултатите на анализа и 
последващите дейности по проекта наброяват около 154 000 души, които представляват 
постоянно живеещите гражданите в трите района. В същото време проектните 
дейности се осъществяват и с оглед приобщаване и удовлетворяване културните и 
туристически потребности и на чуждите гости на столицата.1 Косвени бенефициенти на 
проекта са всички граждани и гости на столицата. Дейностите са заложени по начин, по 
който те ще са насочени към всички заинтересовани страни. Провеждането на анализа е 
необходимо, тъй като аналитичният подход ще даде възможност в партньорство с 
администрацията и гражданите да се набележат най-подходящите културни обекти и 
събития. Също така, документът ще представи и сподели добри практики от други 
държави, където QR кодовете са широко разпространени в туристическата индустрия. 
 

Районите Възраждане, Триадица и Лозенец (като географски обхват) и техните граждани 
(като целева група) са избрани с оглед на голямата концентрация на културни и 
туристически обекти в тях. Наред с това, в тези райони се наблюдават и значителен брой 
културни и творчески прояви, инициирани от самите граждани. Традиционните способи 
за информиране на гражданите обаче не са достатъчни за тяхното пълно включване в 
културния живот. По тази причина и самите граждани не могат да дадат своя пълноценен 
принос към кандидатурата на София за европейска столица на културата. Именно тези 
                                                 
1 Според Класацията на местата за настаняване, които са реализирали най-голям брой нощувки за 
миналата година, изготвена от Общинско предприятие „Туристическо обслужване”, около 44% от 
чуждестранните гости се настаняват в районите Възраждане, Триадица и Лозенец. 
 



Стр. ‐ 4 ‐ от 74 
Анализ на възможностите за използване на информационно ‐комуникационните технологии за подобряване на 
комуникационните механизми в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата в 

районите Възраждане, Триадица и  Лозенец 

 

 

предпоставки обуславят нуждата от нови комуникационни механизми за 
разпространение на информация за културната и творческа дейност в контекста на 
кандидатурата на София за европейска столица на културата. В подкрепа на този извод 
може да се посочи, че около 65% от гражданите в тези райони са в трудоспособна 
възраст и боравят свободно с новите информационо-комуникационни технологии.  

Изборът на чуждестранните гости на столицата е основна предпоставка за постигане на 
целите, заложени в проекта. От една страна, те прекарват голяма част от времето си в 
централната част на София, но от друга, нямат достъпна информация за културните 
обекти и творческите прояви в града. Към тях е адресиран един от основните принципи в 
критериите „Град и граждани“2. Той се изразява в задачата градът да може да привлече 
не само местното и националното население, но също така чуждестранни туристи.  

Проектът пряко допринася за удовлетворяване на нуждите на целевите групи. 
Поставянето на матрични баркодове към туристическите обекти и местата за творчески 
прояви е оригинален и достъпен начин за комуникиране на културния живот в града с 
неговите жители и гости. Всеки човек, притежаващ мобилен телефон, ще може да 
сканира информацията, която предлага всеки обект или инициатива. Наред с това се 
предвижда разработването на приложение в англоезична версия, като това е насочено 
към чуждестранните гости на града.  

При подготовката на проекта бяха използвани официални изходни данни за 
идентификация на целевите групи. Заинтересованите страни участваха в процеса на 
идентификация на потребностите си чрез неформален инициативен комитет, състоящ се 
от граждани от районите – партньори по проекта. Също така, проведохме анкета за 
предварително проучване на нагласите на гражданите от районите относно генералната 
идея на проекта, като получените резултати залегнаха в нашите предложения за 
дейности. 

Планиран като стартова дейност по проекта, Анализът на възможностите за използване 
на информационно-комуникационните технологии за подобряване на 
комуникационните механизми в контекста на кандидатурата на София за европейска 
столица на културата в районите Възраждане, Триадица и Лозенец предвижда 
проучване на възможностите за разкриване на потенциала на централните софийски 
райони за по-качествени културни услуги. В тези райони от централната градска част 
са разположени около 29% от туристическите обекти на града.  
 
Основната цел на анализа е да набележи подходящите места и събития, при които може 
да се използват матрични кодове (QR кодове). За тази цел е извършен преглед на 
туристическите и културни обекти в районите, а също така и творческите събития от 
културната програма, които се провеждат там.  
 
Анализът е изготвен с помощта на районните администрации и на гражданите, сред  
които бе проведено анкетно проучване, в резултат на което предложенията им бяха 
обработени и взети предвид в настоящия документ. Анкетата сред гражданите даде 
възможност по-лесно да бъде идентифициран социалният профил на потенциалните 
ползватели на новата услуга.  

                                                 
2 Изискването на втория критерии, Град и граждани, е да се насърчава активното участие на общността 
от града, региона и да се привлича интересът от чужбина. Освен това, кандидатите трябва да убедят 
комисията в устойчивия характер на направеното предложение, което да доведе до трайни последици и 
промяна на живота в съответния град и регион. 
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Важна част от анализа представляват конкретните предложения в контекста на 
кандидатурата на София за европейска столица на културата. 
 
Документът съдържа аналитична част, съдържаща систематизиран преглед на добри 
европейски практики и дейности на институции. Разгледани са примери за използване 
на QR кодове в събития, музеи и галерии в Европа и по света (напр. Музей на Ане 
Франк в Амстердам (http://www.annefrank.org/ ), Джаз фестивала в Рочестър 
(http://www.rochesterjazz.com/ ), Археологическия музей в италианския град Болония 
(http://www.comune.bologna.it/museoarcheologico/inglese/informaz/informa.htm). 
 
Добрите практики, изведени в анализа, ще са в основата на реализацията на 
последващите дейности в преследване на максимална удовлетвореност на потребностите 
на целевата група за възможности за достъп до информация и качество на услугата. 
Целевите групи ще могат да използват резултатите от проекта като добри практики, за 
добро взаимодействие и информираност на една европейска културна столица.  

Инициативата „Европейска столица на културата“ може да донесе огромни ползи за 
града в културно и икономическо отношение, тъй като е възможност за обновяване на 
градовете, за промяна на представата за тях и за популяризирането им в европейски 
мащаб.3 Проектът предлага иновативни подходи и споделя добри практики чрез 
дигитализация на културната инфраструктура. Това решение съответства на нуждите на 
целевите групи и подпомага решаването на проблема за по-ефективна информационно-
комуникационна среда за промотиране на туристическите обекти и културните прояви в 
столицата ни. Използването на матрични баркодове само по себе си е нов момент в 
развитието на културната мрежа на София. Проектът ще осигури обществена видимост 
на събитията и обектите, но също така и ще стимулира ефективното участие в събитията 
на жителите на града, региона и околностите. 

За жителите на града ще е полезно и интересно да научат по един нов и нестандартен 
начин историята на културните обекти, които те виждат всеки ден. За активните 
участници в културния живот, проектът ще даде възможност да промотират по-
ефективно техните инициативи сред неограничен кръг от заинтересовани страни. 
Чуждестранните граждани ще имат достъп до англоезична информация за културите 
обекти, които посещават и за събитията, които се състоят. Информацията ще се генерира 
„на място”, веднага, на техните мобилни устройства. Проектът има сериозен принос и 
към информационната кампания за кандидатурата на София за европейска столица на 
културата. Заради дигиталния си характер, информацията, генерирана по проекта, може 
да се възпроизвежда многократно, което е безспорно предимство пред други 
информационни и рекламни способи, които обикновено са лимитирани като количество.  

 
 

                                                 
3 По данни на предишни успешни столици, всяко инвестирано евро може да генерира печалба в размер 
между 8 и 10 евро, което безспорно допринася за растежа.  
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2. Кандидатурата на София за европейска столица на 
културата 2019 и използването на QR кодовете 
 
Европа се гордее с културното си многообразие. Въпреки че езиците, литературата, 
театърът, изобразителните изкуства, архитектурата, занаятите, киното, радиото и 
телевизията произхождат от определена страна или регион, те представляват част от 
общоевропейското културно наследство.  
 
През 2010 г. EС отбеляза 25-ата годишнина на проявата „Европейска столица на 
културата“. Автори на идеята са известната Мелина Меркурий и нейният френски 
колега Жак Ланг (по това време министри на културата на Гърция и Франция). От 
първата Европейска столица на културата, проведена в Атина през 1985 г., до момента 
повече от 40 града в цяла Европа са били удостоявани с титлата. Столици на културата 
2010 са Есен, област Рур (Германия), Печ (Унгария) и Истанбул (Турция).   
 

Основните цели на инициативата „Европейска столица на културата“ са:  

 да подчертава богатството и разнообразието на  европейските култури; 

 да допринася за взаимното разбирателство между гражданите на Европа;  

 да насърчава чувство за принадлежност към едно и също европейско семейство, 
като ни прави съпричастни с нашите общи европейски корени и споделените ни 
стремежи за бъдещето.  

 

Процедура за представяне на кандидатури - Европейска столица на културата 

Минимум шест години преди началото на проявата, страната-кандидат избира градове 
чрез публична процедура. Кандидатурите от съответната страна се съобщават на 
Европейската комисия, след което се съставя жури за селекция То оценява 
кандидатурите на два етапа. При предварителната селекция журито одобрява част от 
кандидатурите и съставя доклад с препоръки към кандидатстващите градове. След 
девет месеца подобрените кандидатури се заявяват от съответната държава – членка в 
Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия. Тогава 
държавата-членка кани журито за окончателната селекция. То разглежда културните 
програми и изготвя доклад с препоръка за определянето на град – домакин - 
Европейска столица на културата в съответната страна. Докладът е публично достъпен 
в интернет страницата на ЕК. 
 
Най-късно 4 години преди началото на проявата страната обявява своя град (регион) за 
Европейска столица на културата и информира Европейския парламент, Съвета на 
министрите на културата, Европейската комисия и Комитета на регионите. В срок от 3 
месеца Европейския парламент изпраща мнението си. Съветът на министрите на 
културата официално определя двете Европейски столици на културата. 
 
Културната програма на избраната европейска столица трябва да отговаря на две 
категории критерии - „Европейско измерение” и „Градът и гражданите”. Съгласно 
първата категория, културната програма на града-кандидат следва да задълбочи 
сътрудничеството между културните организации, хората на изкуствата и градове в 
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различни европейски държави. Целта е да се открои богатството и културното 
многообразие на Европа и да се подчертаят общите аспекти на европейските култури. 
Втората категория критерии изисква културната програма на града-кандидат да 
предизвика интереса на гражданите, да осигури мобилизирането и участието им в 
отделните мероприятия. Дейностите следва да са устойчиви - да представляват 
неразделна част от дългосрочното културно и обществено развитие на града. Проявата 
„Европейска столица на културата“ представлява единствен по рода си стимул за 
развитие на градовете чрез културен живот и жизнени творчески индустрии. 
Домакинството на Европейска столица на културата се осигурява от два града от две 
различни страни чрез целогодишни програми. В момента Европейската столица на 
културата се избира всяка година от Съвета на министрите на културата. Европейската 
комисия /Главна дирекция „Образование и култура”/ подготвя избора, чрез 
становището на Европейския парламент и на жури, съставено от шест национални 
експерти и седем видни европейски личности. Това е журито за селекция. След 
номинирането, седемте европейски експерти формират жури за мониторинг и съвет и 
наблюдават подготвителната фаза до началото на „Европейска столица на културата“. 

Българската държава ще бъде домакин на Европейска столица 2019 и следва да започне 
процедура за представяне на градове най-късно през 2012 г.  Всяко предложение 
съдържа програма с културни събития от европейска величина, в хармония с 
националната стратегия и културна политика на страната. Градовете могат по свой 
избор да включат в програмата си и региона около тях. Необходимо е да съществува 
връзка между програмите на определените за една и съща година градове Европейска 
столица на Културата. В случая с домакинството на България и Италия през 2019 г. ще 
се търсят допирни точки в програмите на избрания български и италиански град. Първа 
Варна заяви своето намерение да бъде Столица на Културата в Европа. През 2010 г. тя 
подкрепи издаването на книга "Европейски Столици на Културата".  

През януари 2010 г. Столичния общински съвет гласува текстове, които издигат 
кандидатурата на София за столица на културата. Един от най-важните документи за 
успеха на една кандидатура е изборът на основна тема на културната програма, с която 
се кандидатства. Тази тема ще бъде в основата за изработване на стратегическите 
насоки и развиване на необходимата документация, припомнят от Общината.  

В края на 2010 Асоциация за Развитие на София  заяви намеренията на столицата да 
подготви кандидатурата си. Столична община стартира поредица от дискусии на тема : 
София -кандидат за европейска столица на културата 2019 г. С Решение 1622/2006/EО 
България и Италия са определени за държави, които ще излъчат два града за 
Европейска столица на културата, съобщава пресцентърът на общината. 

Официалният избор на градовете ще се осъществи от международна комисия, 
определена от националните и европейски институции през 2014г. 

Работата по подготовка на София за европейска столица на културата 2019 се основава 
на две принципни нива: 

 Толерантно съревнование на национално ниво с останалите градове – кандидати 
за титлата „Европейска столица на културата”. Подготвителните дейности 
позволяват на всеки един от кандидатите да подобри и развие културните 
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политики на местно ниво, да инвестира средства, време и институционална 
подкрепа в културни събития и привличане на нови публики, да насърчи 
приноса на местните и регионални културни особености към многообразието на 
Европа.  

Титлата „Европейска столица на културата” ще допринесе за образа на България на 
европейско ниво независимо, кой от българските градове бъде избран, затова 
Столична община призовава за прозрачна и толерантна конкуренция.  

 Партньорство и активно участие на всички заинтересовани в процеса на 
подготовка на документи и осъществяване на дейности във връзка с 
кандидатурата на София за европейска столица на културата. Столична община 
ще разчита на подкрепа и партньорство във всяка една от стъпките, които са 
необходими за  издигане на успешна кандидатура.  

Това партньорство се осъществява чрез създаване на работещ Организационен 
комитет, консултативни експертни групи, обществени обсъждания и дискусии, 
сътрудничество с районни администрации и съседни общини, привличане на водещи 
европейски експерти.  

Ръководейки се от тези принципи, подготвителната работа по инициативата – София, 
европейска столица на културата 2019 се базира на следните важни аспекти, посочени в 
Насоките за кандидатстване за титлата „Европейска столица на културата”, 

 Титлата се присъжда на даден град за определена година. Градове, които 
кандидатстват за титлата, имат право да асоциират към своята програма дадена 
регионална територия — или дори еврорегионална, в случая на гранични 
градове.4 

 Даден град не се избира за „столица на културата“ единствено заради това, което 
е или заради това, което прави. Титлата му се присъжда най-вече заради силата 
на програмата от специфични културни събития, която градът предлага да 
организира през въпросната година, която е замислена като изключителна 
година. В този смисъл концепцията „столица на културата“ е съвсем различна 
например от тази за обектите на световното културно наследство на ЮНЕСКО. 
Тази титла е нещо повече от название — тя увенчава една плодотворна за града 
година в културен аспект. Поради това всякакви кандидатури под формата на 
туристически брошури за града се считат за неуместни. 

 От градовете се изисква да акцентират върху отличителните си способности и да 
проявят творческо мислене. Следователно, макар че историческото наследство и 
дългогодишните културни традиции на града могат да са от полза, те могат 
единствено да представляват добра основа за организиране на събитието. 

 Програмата за Европейска столица на културата трябва да бъде изключителна: 
тя трябва да бъде предназначена специално за титлата. Възможно е някои 

                                                 

4 Например Люксембург асоциира Големия регион (Grande Region) в своята програма за 2007 г., а 
Есен включва Рурската област за 2010 г. 
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градове кандидати да се опитат да обединят различните културни събития, които 
традиционно организират, под мотото на Европейската столица на културата 
или „просто“ да подчертаят своето архитектурно наследство. Тези кандидатури 
не биха попаднали сред първоначално одобрените. 

 Събитието предоставя възможност за засилване на сътрудничеството в сферата 
на културата и за насърчаване на трайния диалог на европейско равнище. То 
трябва да подчертае общите характеристики и разнообразието на европейските 
култури. Това разнообразие се отнася също така до културните постижения на 
всички местни групи от мигранти или новопристигнали от европейски и други 
държави. Една от основните цели на събитието е да увеличи познанията на 
европейските граждани едни за други и същевременно да създаде усещане за 
принадлежност към една и съща общност. В този смисъл общото виждане за 
събитието трябва да бъде европейско и програмата трябва да отправя послание 
на европейско ниво. 

 

3. Районите Лозенец, Триадица и Възраждане и инициативата 
София – столица на Европа 2019 
 

3.1. Район Лозенец 

 
Район „Лозенец” се намира в южната част на гр. София с граници:бул. „Евлоги 
Георгиев”,бул. „Драган Цанков”,бул. „Пейо Яворов”,бул. „Симеоновско шосе”, 
„Околовръстен път”,бул. „Сребърна”, ул. „Козяк”, ул. „Славище”, бул. „Арсеналски”, 
бул. „Черни връх”. 
 
Лозенец граничи с районите „Витоша”, „Студентски”, „Изгрев”, „Средец” и 
„Триадица”. Общата площ на района обхваща 9,24 км², която представлява 4% от 
територията на Столична община и 6% от територията на компактния град. Застроената 
площ е 5,3 км², която съставлява 52% от територията на район „Лозенец”. 
 
Релефът е полупланински със средна надморска височина 588 метра. Най-ниската част 
е до канала на бул. „Евлоги Георгиев” - 560 м., а най-високата до Околовръстен път - 
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616м. Горските площи са в размер 2,7 км², ливади и пасища 1,2 км² разположени между 
кв. Витоша – ВЕЦ „Симеоново” и м. „Кръстова вада”. Първото име на „Лозенец” е 
Корубаглар / от турски: лозя сред гори,сухи лозя /. До Балканската война мястото не е 
застроявано. След това Софийската община дава два парцели на пострадали от войните, 
на бежанци от Вардарска Македония, Царибродско, на преселници от Ихтиманско и 
Вакарелско. През 1921г. официално се оформят кварталите „Долни Лозенец” и „Горни 
Лозенец”. Долни Лозенец – местността около площад „Журналист” е била покрита с 
вишневи градини. В подножието на хълма заради нуждите на разрастващата се столица 
били изкопани кариери за строителен пясък и глина. Малко по надолу е свещената за 
турците Стара стена. Край нейните останки след 1950г. се разполага кварталният пазар, 
погрешно наричан „Римската стена”. Всъщност това е свещено място – турска стара 
стена ХVІ в., част от намазгяф – мястото,където ходжата отслужвал молитви за тези, 
които заминават на хаджилък. В Горни Лозенец се намират столетните дъбове и 
местността „Кръста”. Журналистическият квартал се заражда в източната част през 
средата на 20-те години на миналия век. Квартал „Витоша” е разположен между 
местността „Юзината”, близо до „Околовръстното шосе”, и подножието на Витоша.  
 
Район „Лозенец” се намира в южната част на гр. София. Районът е изключително 
благодатен за развитие на културния и исторически туризъм. На територията му се 
намират забележителности като: 
 
3.1.1. Зоологическа градина - София е най-старата и най-голямата на Балканския 
полуостров. Основана през 1888 година от княз Фердинанд, тя бързо получава 
популярност и се превръща в място за отдих, развлечение и знание, с прочути в цял 
свят специалисти и с развъждане на ценни и редки животни. През 1982 година 
Зоологическата градина е преместена от малкото си място в центъра на столицата на 
територията на днешната община „Лозенец", покривайки площ от повече от 360 декара. 
Зоопаркът е разположен на 15 минути от идеалния център на София и е свързан чрез 
удобни транспортни връзки с различни части на столицата.Съвременните тенденции за 
развитие на зоопарковете обособяват четири основни направления на принос в 
опазването на застрашената природа и биологичното разнообразие. Наред с 
развлекателната им функция предоставяща отдих на посетителите сред същества от 
дивата природа, зоопарковете се превръщат в центрове за отглеждане и развъждане на 
застрашени животински видове посредством кооперативни международни програми и 
създават база за природозащитно образование и широко приложима научно-
изследователска работа.Следвайки предназначението си на голям атракционен център 
за отдих и забавление и имайки предвид съвременните функции на световните 
зоопаркове през декември 1997 година Зоопарка основа Екологичен Научно-
образователен Център по идеен проект на Диана Златанова - специалист-биолог и с 
консултацията чуждестранни специалисти. Зоологическа градина – София се занимава 
с природозащитна дейност като участва активно в национални и международни 
програми за размножаване на редки и застрашени видове, например: от маймуните – 
дрил; всички дневни и нощни грабливи птици; от големите котки – амурски и 
персийски леопард, амурски тигър, евроазиатски рис; от тревопасните – антилопа 
адакс, арабски орикс и воден козел. Разбира се, Софийската зоологическа градина не е 
лишена и от представители на животните, познати ни още от детските приказки и 
станали отдавна неотменима част от културата на българина – европейски вълк, кафява 
мечка, червена лисица, язовец и други. И възрастни, и деца замират от удивление и 
възхищение пред хипопотамите, носорозите и слоновете. Впрочем, последните заемат 
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особено място и в символиката на Зоопарка - неизвестно точно кога, но коронованото 
слонче е избрано за емблема на Зоологическа градина - София. Историята на слоновете 
в Зоологическата градина още от самото и създаване преди 120 години е неразривно 
свързана с историята на самата градина. В трудното време на прехода в Зоологическата 
градина – София е създадена своеобразна програма за набиране на допълнителни 
средства по подобие на английските зоопаркове – програма за осиновяване на животни. 
 

 
 
 
3.1.2. Местността „Кръста"  
Хората от квартала разказват, че мястото е наречено така, защото от древни времена се 
предавало от поколение на поколение, че тук, на това място император Константин 
Велики е видял в небето кръстното знамение и чул глас Господен, който му казва, че с 
този знак ще победи враговете. Според преданието софиянци точно в тази местност 
решили и издигнали под формата на кръст паметник непосредствено след 
Освобождението в памет събитието и в чест на падналите руски воини.Счита се, че 
каменният кръст е първият за София и първият за България мемориален паметник, 
издигнат в знак на признателност към освободителите. Това бележито народно дело 
било осъществено от инициативен комитет на софиянци и според народната памет 
кръстът бил осветен от Екзарха през май 1878 г. на Спасовден – 40 дни след Великден. 
Присъствали множество софиянци и руски войници.В последвалите години е създадена 
традиция на Спасовден да се отслужва празнично последование, след което да се прави 
народно увеселение - събор на софиянци и селяни от околните села. Днес на това място 
всяка година на празника Възнесение Господне при старинния каменен кръст се 
извършва заупокойна молитва в памет на падналите за Освобождението на София 
руски войни, а след това - тържествен водосвет за здраве, благополучие и духовно 
преуспяване на всички жители на квартал „Лозенец". Кръстът се намирал на най-
високото място в Лозенец, до пътя за Драгалевци, и се вижда отдалече. Неговото 
преместване на три пъти в североизточна посока и един път на запад било с цел да бъде 
запазен от увреждания. Не е ясно кой е разпореждал и осъществявал преместванията, 
но е факт, че Кръстът е запазен с каменния престол пред него и с големия каменен блок 
зад него. Формата на Кръста се отличава с уникалност. Представлява своеобразно 
единство между идеята за т. нар. двураменни опълченски кръстове и традиционните 
български оброчни и гробищни кръстове с разширени рамене.До началото на 2005 г. 
Кръстът е без статут на паметник на културата, а историята му е обезличена и 
забравена. През месец март същата година Националният съвет за опазване на 
паметниците на културата (НСОПК) към Министерството на културата решава той да 
бъде деклариран като исторически паметник на културата с титул „Оброчен кръст”, 
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местност Кръста, кв. „Лозенец”, гр. София с предварителна категория „Местно 
значение”. Това решение дава възможност за режим за опазване на паметника, според 
който се допуска намеса единствено за консервацията и реставрацията му и се изисква 
осигуряване на широк обществен достъп до паметника на културата, като за тази цел 
при необходимост се допуска преместването му на подходящо близко място.На 17 юли 
с благословението на Софийска митрополия и с помощта на държавните институции, 
отговорни за опазването на културното ни наследство и паметници, се извърши 
преместване на Кръста за временно съхранение и реставрация в двора на храм 
"Преображение Господне". Това стана след настояването на ик. Василий Сарян, 
предстоятел на храма, и църковното настоятелство, които от години сигнализират при 
общинското ръководство на кв. „Лозенец“, че Кръстът се обругава и в двора на храм 
„Преображение Господне“ може да бъде предпазен и подложен на консервационни и 
реставрационни грижи.Ик. Василий Сарян се надява в скоро време да се започне и 
проведе ново проучване с цел документиране и обявяване на Кръста за паметник на 
културата, като се промени титула на паметника от „Оброчен кръст” в „Пръв 
мемориален паметник за София и един от първите за България след Освобождението” и 
се смени категорията „Местно” с „Национално значение”, за което паметникът 
притежава необходимите качества и значимост. Той уверява, че след като започне да 
функционира храмът „Св. Мина”, който се намира в местността Кръста в кв. „ 
Лозенец“, Кръстът ще бъде върнат в средата на храма, близо до мястото му, където е 
бил осветен като мемориален паметник.  

 
 
3.1.3. Водна кула - ъгълът на ул. Галичица и ул. Св. Теодосий Търновски  
Кулата е била проектирана от австрийски архитект и изградена според френската 
школа за строеж на водонапорни кули през 20-те години на 20в. Тя се отличава със 
своята оригинална конструкция и е една от автентичните архитектурни 
забележителности на район Лозенец. 
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3.1.4. „Славейковите дъбове” - между бул. Свети Наум, ул. Йоан Екзарх, ул. Света 
гора, ул. Черноризец храбър  
Поляна „Славейковите дъбове“ е естествена среда на природни забележителности и е 
паметник на културата от национално значение. Мястото е зелена площ и е автентично 
наследство от известните писатели Петко и Пенчо Славейкови. Славейковият дъб е 
най-старото дърво в парка, то е на повече от 500 години. Петвековно дърво се намира 
на бул. „Свети Наум“.Със заповед на Министерството на културата и туризма от 19 май 
2005 г. „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков” (както ги наричат 
хората) са обявени за паметник на културата от национално значение. Същевременно 
то е последната оцеляла част от старата дъбова кория на София – Курубаглар, поради 
което 300-годишните й дъбове са обявени за защитени природни обекти. Мястото е 
било градина на семейство Славейкови. Тук се срещат четворката от кръга „Мисъл” – 
Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров, д-р Кръстев, както и Мара Белчева, 
Боян Пенев и много други приятели и общественици. Именно тук Пенчо Славейков 
написва някои от най-известните си произведения. През всичките години от смъртта на 
Пенчо Славейков досега родът Славейкови настоява това място да бъде посветено на 
паметта на двамата поети.  
 

 
 

3.1.5. Къщата-музей Димитър Димов - ул. Кръстьо Сарафов №26  
Фондът на музея съхранява цялостния архив на писателя – ръкописи, документи, 
снимки, архив на научната му дейност, портрети и илюстрации от Георги Даскалов, 
Александър Добринов, Илия Петров, Никола Мирчев. Тук са събрани и архивни 
материали на семейство Харизанови, на поетесите Екатерина Ненчева и Лена Левчева, 
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на писателките Нели Доспевска и Теодора Димова, на Клуба на писателите – лекари в 
България.Отличителен белег на експозицията е нейната автентичност. Запазени са 
изцяло кабинета на Димитър Димов с личната му библиотека / 3 хиляди тома/, както и 
лабораториите - химическа, физическа, радиотехническа и фотографска, илюстриращи 
енциклопедичните му интереси.  
 

 
 

3.1.6. Къща-музей на композитора проф. Панчо Владигеров - ул. Якубица № 10  
През 2005 г. на тихата улица Якобица № 10 в столичния квартал Лозенец е отворена 
къщата-музей на един от най-великите български композитори на XX век – Панчо 
Владигеров. Това е последният дом на виртуоза, а днес приютява прекрасна експозиция 
с лични вещи и възстановка на живота и бита на композитора. Тук се намира и 
ръкописният оригинал на шедьовъра Рапсодия Вардар, както и личната библиотека и 
фонотека на Владигеров, а също и неговата лична кореспонденция, останала 
запазена.Отдалеч личи, че в къщата е живял музикален деец – още от външната порта 
ни посрещат две славейчета от ковано желязо, поръчани от самия композитор. Музеят е 
уреден в най-голямото помещение на къщата – гостната стая. Работното време на музея 
е от понеделник до петък от 10 до 17 часа. 
 

 
 
 
 
 
 

3.2. Район Възраждане 
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Район “Възраждане” е част от бившия 3-ти район на София. Теренът на района е 
равнинен и в него са включени местностите с исторически имена: “Центъра”, “Три 
кладенци”, “Коньовица”, “Еврейски геран” и “Баталова воденица”. 
 
Район „Възраждане” се намира в централната част на гр. София. Границите на района 
са:североизток - по бул. „Сливница” - южно платно - от бул. „Кн.Мария Луиза” до бул. 
„К.Величков” , северозапад – по бул. „К.Величков” от бул. „Сливница” до ул. 
„Ген.Цончев” и по коритото на Владайска река от ул. „Ген.Цончев” до ж.п. линия от 
гара „Сердика” , югозапад , юг, югоизток - по ж.п. линия от гара „Сердика”, 
промишлена зона до ул. „Камен Андреев”, по ул. „Добруджански край” от ул. „Камен 
Андреев” до ул. „Три уши”, по ул. „Марко Балабанов” от ул. „Три уши” до ул. 
„Позитано” , югозапад - по ул. „Позитано” от ул. „Марко Балабанов” до бул. 
„Кн.Мария Луиза” и югоизток - по бул. „Кн.Мария Луиза” от ул. „Позитано” до бул. 
„Сливница”. 
 
Тук е разположен и най-големият пазар на София - “Женски пазар” и обновените 
“Централни хали”, посещавани ежедневно от хиляди хора от столицата и цялата страна.  
 
Район “Възраждане” е много динамичен в развитието си. Той е изключително тежък за 
работа, тъй като е делови център и е наситен със стотици търговски обекти, които 
непрекъснато се преустройват. Въпреки това много от тях започнаха да очертават 
желания облик на София. 
 
На територията на района се намират следните културно-исторически 
забележителности: 
 
3.2.1. Храм „Св. Св. Кирил и Методий” – ул. „Георг Вашингтон” № 47   
Един от първите храмове, построени в София след края на Руско-турската 
освободителна война (1878 г.), е храм „Св. св. Кирил и Методий”. Храмът е съдено да 
играе важна роля в духовната и просветна мисия на Църквата през трудните години на 
възраждане на българската нация след Освобождението от турско робство.Храмът 
наследява енориите на старинната църква „Св. Пречиста Богородица”, срината с 
градоустройствения план от 1891 г. Редки и много ценни са иконите на иконостаса, 
всичките - творби на най-известните български художници: Иван Димитров, професор 
Стефан Иванов, Г. Желязков, проф. Ст. Баджов и Апостол Христов.През годините 
църковното настоятелство при храма развива значителна социално-благотворителна 
дейност, особено навременна и значителна в периода между двете световни войни. 
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Храмът парично подпомага бедни и болни, недъгави, инвалиди от войните и бездомни 
бежанци.През 1925 г. се открива първата църковна безплатна ученическа трапезария, в 
която се хранят 100-120 питомци ежедневно. Към нея по-късно функционира и 
безплатна кухня за бедни самотни старци и старици. Ежегодно се предвиждат по 
бюджет и разходват големи суми за помощи на районното държавно сиропиталище, на 
дружество „Милосърдие”, на Българския Червен кръст, за засилване свещеническия 
пенсионен фонд при Св. Синод, за следващи в свещеническите училища, Семинарията 
и Духовната академия.Днес в храм „Св. св. Кирил и Методий” в братска любов и 
единомислие служат протойерей Александър Георгиев, председател на църковното 
настоятелство, свещ. Стилиян Табаков и свещ. Методий Корчев. С техни общи усилия 
се развиват всички страни на духовното присъствие на Църквата в живота на енорията, 
на столицата и на страната като цяло.С благословението, методическата и 
практическата помощ на храмовото духовенство от 2004 г. насам при Енорийския 
център пълноценно заработиха младежкият църковен хор, школите по иконопис и 
църковна дърворезба, енорийският издателски център, Центърът за религиозни 
изследвания и консултации и курсове по Православие.  
 

 
 
 
3.2.2. Църква „Св. Николай Софийски” – ул. „Пиротска” № 76   
Църквата „Св. Николай Софийски” една от най-големите в България, направен по 
проект на архитект Антон Торньов. Историята по строежа на храма е дългогодишна и 
изпълнена с много перипетии и проблеми. В сребърна мощехранителница почивали 
чест от мощите на мъченика, а друга част била в „Света София”. През 70-те години на 
миналия век мощехранителницата е открадната, но от „Св. София” подарили другата 
част от светите Мощи на храма, посветен на мъченика. Сега всяка година в навечерието 
на празника се прави тържествена Велика вечерня с Литийно шествие, начело с мощите 
на св. Николай до гроба на светеца-единствения запазен гроб на български мъченик.На 
самия 17 май се отслужва св. Божествена Литургия като мощите на мъченика се излагат 
за поклонение на вярващия народ.  
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3.2.3. Румънски храм „Св. Троица” – ул. „Княз Борис 1” № 152    
Църквата е собственост на Румънската патриаршия. Построена е през 1905 – 1908 г. и е 
осветена на 6 декември 1923 г. от духовните предстоятели на румънската и българската 
църкви. Архитектурата на храма е в Брънковенски (румънски) стил от 18 век – 
трикорабен, с притвор, един централен купол и два малки над притвора. Има три 
Св.престола – централен, южен – посветен на Св.Архангел Михаил и Св.Архангел 
Гавриил и северен – на Св.Архидякон Стефан. Стенописите са от школата Bella-arte. По 
време на бомбардировките през 1944 г.централният купол е разрушен, но през 1948 г.е 
възстановен и реставриран. Олтарът, амвонът и владишкият трон са с дърворезба и са 
дарение от различни храмове в Румъния.  
 

 
 
 
3.2.4. Паметника на Христо Ботев  
Паметникът на Христо Ботев се намира на самия булевард Христо Ботев, на ъгъла с 
булевард Александър Стамболийски. Паметникът изобразява Христо Ботев от бюста 
нагоре, като отдолу пише името му и годината на раждане (1848) и годината, в която е 
бил убит (1876). Самият паметник е обграден с много красива зеленина, която 
периодично се подменя спрямо сезона, но винаги остават големите дървета. Зад него 
има малка градинка с няколко пейки, чудесно място за отдих.    
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3.2.5. Паметник на загиналите в Балканската война (Паметник на Одринската 
епопея, Паметник на опълченците от 58 пеши одрински полк) в градинката „Св. 
Никола”  
Идеята за издигането на паметника се зародила още в 1912 г., при обсадата на Одрин, 
когато е бил убит първият опълченец от полка. След това, инициативата за 
изграждането на паметника е била взета от образуваното за тази цел „Д-во на 
опълченците от бившия 58 пеши Одрински полк, през есента на 1913 г. Пари за 
изграждането на паметника са били събирани в продължение на ред години от членски 
вноски, и когато в 1928 год. сборът от тези вноски достигнал 220,000 лева, на 1 април с. 
г. е бил положен основният камък на паметника. 
На трите страни на паметника (изток, север и юг) са врязани имената на падналите 
опълченци от 58 пеши Одрински полк при Кавказ табия, Демир Капу и Каик табия, а на 
западната, под означението „Картал тепе", е врязан част от текста на акта, поставен в 
основите на паметника. 

 
 
 
3.2.6. „Националния политехнически музей” – ул. „Опълченска” № 66   
Идеята за създаване на музей на техниката в България има дългогодишна история. 
Началото й датира от 1885 г., когато в Русе се основава първото техническо дружество. 
В учредителния му устав, като приоритетна задача е записано изграждането на 
технически музей и техническа библиотека, които „да съдействат за развитието на 
техниката и техническия поминък”. В продължение на десетилетия идеята се поддържа 
от Българското инженерно-архитектно дружество, а последните десетилетия на ХІХ и 
началните на миналия век се характеризират с няколко важни събития, които прокарват 
пътя към практическата ù реализация.Политехническият музей става част от системата 
на българските музеи на 13 май 1957 г. с разпореждане № 486 на Министерския съвет. 
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Първоначално музеят е на подчинение на Българската академия на науките, 
впоследствие на Министерството на просветата и културата, а от 1968 г. е включен в 
състава на националните музеи.Първоначално колекциите са формирани с помощта на 
Научно техническите съюзи, а музеят ползва работни помещения и зали в Дома на 
техниката. Своя собствена сграда музеят получава в края на 1992 г. За кратък срок 
колективът подготвя първата постоянна експозиция – „От фондовете на Националния 
политехнически музей”. Националният политехнически музей съхранява над 22 000 
експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, 
оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, 
музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, 
шевни машини, пишещи машини, физични уреди и съобщителна техника. В музея се 
пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на 
българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив 
включва над 2000 архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, 
фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, 
специализирана библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка 
от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения. В 
постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета 
от богатия фонд. Колекции и единични експонати са представени и в други музеи и 
музейни сбирки. Интерес предизвикват постоянните изложби „Началото – 120 г. 
български съобщения” във фоайето на Централна поща /съвместно с Комитета за пощи 
и далекосъобщения/, „Радиото в България” и „Да запишем и чуем звуците” във 
Факултета по журналистика и масова комуникация и „История на обучението по 
астрономия” в Астрономическата обсерватория на Софийския университет. 
Реставриран автомобил „Форд” и други експонати на музея присъстват в постоянната 
изложба на представителството на „Форд” за България – Форд Мото Пфое.Музеят е 
организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на 
различни отрасли на науката и техниката. Обнародвал е 18 тома от единственото 
издание по история на науката и техниката - Годишник на Националния 
политехнически музей, редица тематични сборници и брошури. Изготвя и 
разпространява вестник за деца „Технитарче”. Разполага със зали за временни изложби, 
кинозала и конферентна зала.Политехническият музей е разработил над 140 тематични 
изложби от различни области на знанията – „Спомени за българската индустрия”, 
„Запознайте се с музея за наука и техника”, „Магията на камера обскура”, „Историята 
на българската техника”, „Електрификацията на България”, „Минното дело в България” 
и много други. Изложбите са показвани в страната и чужбина. Публиката на музея се 
състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на 
техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и 
любители. Броят на посетителите е около 30 000 годишно. Националният 
политехнически музей участва активно в културния живот на страната.В продължение 
на повече от 10 години той администрира издаването на сп. „Музеи и паметници на 
културата”, организира семинари по музейно дело, провежда специализирани 
музеоложки конференции и дискусии. От 4 години в музея е седалището на Българския 
национален комитет на Международния съвет на музеите /ИКОМ/. Националният 
политехнически музей е един от създателите на Българския автомобилен клуб „Ретро”, 
в който членуват собственици на стари автомобили и мотоциклети. Националният 
политехнически музей и неговите филиали функционираткато образователни 
институции и работят в партньорство с Министерството на образованието и науката-
по-специално с учителите от средните училища, Българската академия на науките, 
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Софийския университет „Св. Кл. Охридски” с неправителствени организации - Съюза 
на физиците в България, Съюза на химиците, Съюза на учените в България, 
Федерацията на научнотехническите съюзи, Деловия клуб на Германската икономика в 
България, Австрийския институт за Южна и Югоизточна Европа, както и с редица 
фондации, фирми и сдружения.  
 

 
 
 
 

3.3. Район Триадица 

 
 

Район „Триадица” е един от централните столични райони с граници: ул. „Позитано” на 
север, Околовръстен път на юг, бул. „Христо Ботев” - бул. „Прага” - ул. „Иван Гешов” - 
бул. „България” на запад, ул. „Витоша” - ул. „Фритьоф Нансен” - бул. „Черни връх” - 
ул. „Арсеналска” - ул. „Славище” - ул. „Козяк” - ул. „Сребърна” - бул. „Черни връх” до 
Околовръстен път на изток. 
 
Общата площ на района обхваща 9,8 кв. км. и заема 2% от територията на столицата.  
 
На територията на район „Триадица” се намира Южният парк на София с обща площ 
134 хектара, който е притегателен център както за жителите на района и столицата, 
така и за гостите в района. Южният парк е структурообразуващ елемент за града и 
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зелената му система и е предвидена като основен зелен клин към Витоша. Идейният 
проект е разработен и одобрен през 1972 г. (проектантски екип с ръководител арх. М. 
Карлова), когато започва и неговото строителство. Южният парк е планиран в пейзажен 
стил (английски парк). Планировката е подсказана от разнообразния релеф и 
богатството на теренни форми. Структурно в парка са обособени 4 сектора. Главният 
подход, изграден върху равнинната част от терена, е оформен като декоративна 
настилка с богати цветници с геометрични форми. В детския сектор са разположени 
няколко площадки, водни съоръжения и малки заведения за хранене. По стръмния скат 
под Правителствена болница са изградени няколко тематични изгледни площадки, 
които предлагат тих отдих и съзерцание. В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от 
тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. През парка преминава 
Перловската река, която се влива в р. Искър.В Южния парк са организирани няколко 
детски къта, открита е и концертна сцена. 
 
На територията на района има множество културно-исторически обекти: 
 
3.3.1. Храм „Свети вмчк. Георги Победоносец”- бул. „П. Евтимий” № 90  
Свети Георги е патрон на район „Триадица”. Това е една от причините за тясното 
сътрудничество между ръководството на района и църковното настоятелство. Всяка 
година на 6 май - Гергьовден, деня на храбростта и Българската армия и празник и на 
район „Триадица”, в градинката пред главния вход на храма се провежда голям 
празничен концерт, в който участват състави и ансамбли от читалищата и училищата в 
района, народни певци, музиканти и др.  
 

 
  
3.3.2. „Свети Архидякон и Първомъченик Стефан” – Южен парк, на кръстовището 
между бул. „Гоце Делчев” и бул. „Петко Тодоров”  
От няколко години в Южния парк са положени основите на този голям храмов 
комплекс – „Свети архидякон и първомъченик Стефан”. В това амбициозно дело 
участва както район „Триадица”, така и родолюбиви българи. Строежът напредва и до 
няколко години софиянци ще се радват на нова, безценна придобивка.  
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3.3.3. Национален музей „Земята и хората” – бул. „Черни връх” № 4   
Националният музей „Земята и хората” е един от големите минераложки музеи в света. 
Намира се в центъра на София. По своя профил музеят обхваща минералното царство 
на Земята в различни негови аспекти - жизнена среда, източник на суровини и енергия, 
предмет на научно познание, обект на емоционално и естетическо въздействие. През 
годините и до днес в музея работят много специалисти в различни области на науките 
за Земята. Музеят разполага с библиотека, експозиционна, заседателна и видео зали, 
както и с множество лаборатории. Средствата за създаване на музея и придобиването 
на минералните образци са изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции. 
Колекцията на музея е организирана в 7 фонда, представителни образци от които са 
изложени в постоянни експозиции. В експозиционните зали се организират и Временни 
експозиции с образци от особен интерес или тематични. Богат е афишът с културни 
инициативи. Една от най-важните инициативи на музея е ежегодното отбелязване на 
Деня на Земята през месеците април и май. Специализираната научна библиотека на 
НМ „Земята и хората” е обособена като специализирано звено на музея, за да събира и 
съхранява специализирана научна литература в областта на геологията и 
минералогията.  

 
 

3.3.4. Национален музей за история на МВР – ул. „Лавеле” № 30  
През 1907 г. Народното събрание утвърждава Закон за полицията, в който за първи път 
е отбелязано, че се създава Музей на полицията. От тук насетне всички дейности и 
мероприятия на тази институция вътрешно са обединени от разбирането за Музея като 
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лице на МВР.За изминалите години Музеят е извършвал целенасочена научно-
изследователска, събирателска и проучвателска дейност, подчинена на няколко 
основни цели, сред които са: координиране усилията на историци, изследователи и 
хора, работещи в системата на МВР за откриване, изследване и съхраняване на архивни 
материали, документи, снимки, оръжия, униформи, ордени и медали, мемоар и лични 
вещи, подарени на Музея, включване на Музея в дейността на националната музейна 
общност, изграждане на музейни сбирки на териториалните поделения на Музея в 
страната. Сред приоритетните дейности на тази институция е експозиционната. 
Организираните две тематични изложби през 2006 г., „Децата и насилието” (във връзка 
с официалния празник на МВР), „125 години жандармерия”, „Заедно срещу дрогата” 
бяха посетени от ученици от всички училища в района.  
 

 
 
3.3.5. Музикален център „Борис Христов" – ул. "Цар Самуил" № 43  
Къщата, където се помещава музикалният център е била дом на големия оперен певец 
Борис Христов и е построена от родителите му през 20-те години на 20 век. С 
изричното желание да бъде преустроена в културно средище, през 1977 г. къщата е 
дарена от Борис Христов на държавата и оттогава насам е стопанисвана от 
Министерство на културата. В центъра се помещават арт-галерия, музейна експозиция 
за Борис Христов и зала с 50 места, която респектира с рояла „Бьозендорфер”, където 
освен концерти се провеждат публични лекции, литературни четения и бизнес-
коктейли. Има и три помещения, боядисани в различни цветове, във всяко от които се 
„прави” различно изкуство – танц, музика и танцов театър.  
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3.3.6. Национален Дворец на Културата – пл. „ България” № 1 
Националният дворец на културата е многофункционален комплекс – синтез на 
модерна архитектура с пластични изкуства. Великолепните пространства са 
одухотворени от над сто произведения на монументалната живопис, скулптурата, 
дърворезбата, гоблена, металопластиката и други жанрове. Тук са съсредоточени както 
културният живот на столицата, така и престижна конгресно-конферентна дейност, 
делови и политически събития. Има прекрасни условия и добри професионалисти за 
провеждането на престижни прояви и могат да бъдат посрещнати и най-строгите 
международни изисквания. С времето НДК се е превърнал в естествен притегателен 
център за столичани и гостите на столицата, а силуетът на Двореца на фона на Витоша 
е емблематичен. В залите на НДК са гастролирали знаменити артисти като Херберт фон 
Караян, Клаудио Абадо, Алексис Вайсенберг, Хосе Карерас, Андреа Бочели, Николай 
Гяуров, Рикардо Мути, Монсерат Кабайе, Катя Ричарели, Мирела Френи, Веселина 
Кацарова, Дарина Такова, Анна Томова - Синтова, Гена Димитрова, Емил Чакъров, 
Емил Табаков, Юрий Башмет, Найджъл Кенеди, Емир Кустурица и др. Тук ежегодно се 
провежда Новогодишния музикален фестивал, създаден от маестро Емил Чакъров през 
1986 година. Тогава на голямата сцена могат да бъдат чути великолепни български 
гласове като тези на Веселина Кацарова, Калуди Калудов, Красимира Стоянова, 
Цветелина Василева, Ина Кънчева, Бойко Цветанов, Юлиан Константинов, Орлин 
Анастасов, Румен Дойков, Лъчезар Пръвчев, Емил Иванов, а също така и най-големите 
симфонични оркестри с най-добрите диригенти – Емил Табаков, Росен Миланов, 
Методи Матакиев, Найден Тодоров. Сред тези значими събития, традиция в културния 
афиш на НДК са гостувания на читалищни и училищни състави от район „Триадица” в 
рамките на традиционните „Фестивал на детските игри”, „Салон на изкуствата”, 
„Новогодишен коледен фестивал”, организиране на творчески вечери и премиери на 
книги. 
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4. Използване на информационно-комуникационните 
технологии в ежегодните творчески събития от културната 
програма 
 
 
1. Международен фолклорен фестивал София 
 
Провеждан от Столична община, под патронажа на Председателя на Столичен 
общински съвет, Международният фолклорен фестивал София е една от културните 
прояви с международен мащаб и особена национална значимост, които ни помагат да 
съхраним своя национален облик чрез нашия фолклор. 
 
На този форум си дават среща представители на различни култури от цял свят. Стотици 
танцьори, музиканти, певци стават съпричастни на една магическа интернационална 
сила, която ги обединява – голямата любов към фолклора, който техните предци са 
сътворили през вековете. В международен фолклорен фестивал София взимат участие 
състави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. 
 
Той се провежда всяка година през месец юли в град София и е с продължителност не 
по-малко от 5 дни.  

 
 
 
2. SOFIA ARCHITECTURE WEEK 

Sofia Architecture Week (26 ноември - 2 декември) е ежегоден международен фестивал 
за архитектура, който тази година ще има своето 5-то юбилейно издание. Стартирал 
като двудневна конференция през септември 2008 г., той прераства в едноседмична 
платформа за среща и обмен на идеи в областта на архитектурата, интериора, 
ландшафта и градската среда. Основна цел на събитието е чрез широк обществен и 
професионален дебат да инициира устойчиви архитектурни и социални практики. 
Наситената и разнообразна програма включва презентации, изложби, дискусии, 
работилници, прожекции и намеси в градската среда, както и творчески ателиета за 
най-малките. 

Всяка година Sofia Architecture Week представя тенденциите в съвременната 
архитектура с фокус върху конкретна тема – през 2012 г. това е взаимодействието 
между култура и архитектура, в контекста на кандидатурата на София за Европейска 
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столица на културата през 2019 г. Участниците и аудиторията на фестивала ще бъдат 
поканени да проследят, изследват и моделират взаимовръзките между пространствата 
за култура и техните автори, ползватели, мениджъри, публика и творческо съдържание.  

 

 

 

3. Sofia Design Week 

Sofia Design Week (1 - 8 юни) е международен фестивал за дизайн и визуална култура. 
Провежда се всяка година през юни месец в София. Програмата му включва 
професионален форум с участието на изтъкнати имена от цял свят и ред събития със 
свободен достъп за широката публика - изложби, творчески работилници, дискусии, 
лекции, детска програма, филми, книги, партита. 

Sofia Design Week се стреми да служи за платформа, която стимулира и подкрепя 
развитието на дизайн професионалистите в България. Същевременно, целта на 
събитието е да представя и популяризира устойчиви и стойностни практики за по-добра 
и смислена визуална среда от цял свят. 

 
 
 
4. Арт фест (20 - 21 август) 

Един наистина необикновен фест. Куп млади автори, които на драго сърце разкриват 
тайните на своето изкуство... 
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Парцалени кончета. Анимация от пластелин. Фигурки от полимерна смола. Рисунки 
върху пясък. Обици от канела. Рози от теглена ...захар. Огнени пойове. Жерави от 
хартия. Одеалца от парченца плат. Весели картички. Вълнени сапунчета. Хартиени 
завъртулки. Плетени цветя. И още цял куп вълнуващи изненади... 

 
 
 

 
 
 
5. SOFIA DANCE WEEK (26 септември - 02 октомври) 
 
Sofia Dance Week е международен фестивал за съвременен танц – изумителното и 
безгранично изкуство, което събира в една стихия театър, балет, музика, цирк, кино, 
дигитални технологии и всичко, на което са способни човешкото тяло и ум.  
 
Всяка есен Sofia Dance Week представя едни от най-вдъхновяващите и авангардни 
спектакли от световните танцови сцени. Критиката често ги нарича зрелищни, 
концептуални, изящни, драматургични, експериментални… За организаторите на Sofia 
Dance Week, те са само емоция - чиста и разтърсваща. 
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6. Фестивал "София диша" (ежегодно, едноседмичен през м. август) 
 
Многожанровият фестивал е част от програмата на София за кандидатстване на града 
за „Европейска културна столица 2019” и се организира със съдействието на СК 
Левски. 
 
След миналогодишния успех на фестивала, тази година организаторите доразвиха 
събитията, като всяка неделя на август ще бъде с различен тематичен акцент. 
 
По време на фестивала ще има постоянна програма, включваща разнообразни 
забавления за деца и възрастни – циркови артисти, фокуси, капоейра забавления, дартс, 
джаги, музика и други. 
 

 
 
 
 

7. РЕТРО СОФИЯ ФЕСТ (ежегодно, 3 дни през м. септември) 
 
РЕТРО СОФИЯ ФЕСТ - Пътеводител на Забравена София е мултижанров интерактивен 
културен фестивал, който с магията на словото, фотографията, художественото 
изкуство, танца, модния дизайн, сценографията и киното ще ни потопи, нас, 
съвременниците, в романтичната атмосфера на отминалата и забравена епоха и 
същевременно ще ни даде шанс да направим връзката между времената и да открием 
онези вечни механизми на живота, които ще ни позволят смело да продължим напред. 
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8. DA Fest (ежегодно, 5 дни през м. септември) 
 
DA Fest е международен фестивал, организиран от Националната художествена 
академия в София, който среща българската публика с нови тенденции и важни 
постижения в сферата на дигиталните изкуства – дигитално видео, интерактивен 
пърформанс и инсталация, нет арт, саунд арт и всякакви други проявления на 
визуалното творчество. 
 

 
 

 
 
9. Водна кула арт фест (22-30 юни 2012 г.) стартира плахо преди няколко години, но 
вече се превърна във важна градска традиция. От него винаги е лъхало на приказност, а 
тази година ни изстрелва директно в страната на чудесата за непукисти... относно 
реалността. 

За пета поредна година международният арт фестивал "Водна кула" представи 
селектирани работи на творци  в сферата на съвременното изкуството. В дните между 
24-ти и 30-ти юни, 2012 г., бяха показани инсталации и творби на 150 артисти от цяла 
Европа, Китай, Израел, САЩ, разработващи темите за качеството на живота в градска 
среда, екология, неформална арт комуникация, социално-ангажиращо изкуство.  
 
 
"Водна кула 2012" се проведе на пет места в центъра на София: Водна кула - "Лозенец", 
подземие "Сердика" (бивш магазин София), магазин "Рока", Централна минерална 
баня, от 1-ви до 10-ти юли има и съпътстваща музикална програма, както и  фест със 
спектакли и съвременни театрални постановки.  

Тази година Столичния общински съвет прие "Водна кула" арт фест да стане част от 
Календара на културните събития на общината. 
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10. София Прайд арт седмица (м. юни) 

Това е седмица на изкуствата, в която хора от ЛГБТ общността, както и артисти, 
неасоцииращи се с нея, могат да покажат изкуството, което създават. Целта е да се 
превърне в нова платформа за изява на млади и доказали се артисти от страната и 
чужбина. 

              
 
 
 
 
 
 
 

5. Добри практики от света 
 
1. Открийте Загреб с помощта на QR-кодовете 

Туристическият съвет Загреб е един от първите в Европа, който започна представянето 
на туристическите акценти на Загреб чрез QR (Quick Response) кодове, които могат 
лесно да бъдат изтеглени с помощта на един смарт телефон или друго мобилно 
устройство с вградена в експлоатация система Android. Кодовете са монтирани на 28 
места в по-широкия център на града. Това е вторият етап от проекта, като град Загреб 
вече е получил своя уникален QR код по инициатива на туристическия съвет на Загреб.  

Сега всяка туристическа атракция разполага със собствен код. За момента кода на града 
е добре приет, а същото се очаква да се случи и с новите кодове, тъй като това е 
наистина революционна и изключително практична на вид информация за представяне. 
Желаният ефект се постига, като просто се постави мобилно устройство върху код, 
който автоматично предоставя информация за всяко конкретно място. 

Всичко, от което се нуждаете, е оперативно мобилно устройство с инсталирано 
безплатно приложение за четене на кодове и търсенето на атракции в Загреб може да 
започне, дори и да сте далеч от тях! Кодът предлага редица различни приложения, 
осигурява най-бързия начин за откриване на желан уеб адрес, намиране на 
интерактивна карта, изучаване на цялата необходима информация, като снимки или 
кратки видео клипове на местността. Информацията, получена с помощта на QR код 
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Загреб, в момента е достъпна на седем езика: английски, френски, италиански, немски, 
испански и японски, като китайският скоро ще бъде добавени към списъка5. 

2. Туристическите атракции на Москва се сдобиват с QR-кодове 

   

Град Москва е оборудвал част от своите туристически атракции с QR-кодове, които 
дават съответната информация в руски и английски език. 

В Москва ще има разглеждане на забележителности посредством маршрути, 
използващи QR-код системи (графично представяне), разположени в обекти на 
културното наследство.  
 
До края на 2012 г. в Москва ще бъдат сложени плочи с QR код на 200 исторически 
обекта. При сканиране на код с помощта на смартфони, жителите на Москва и 
туристите ще бъдат пренасочвани към страницата на мобилния портал. Там имат 
възможност да получат информация за сграда или събитие, и за неговата история. 
Обектите ще бъдат обединени в тематични маршрути. През 2012 г. ще има три 
маршрута - "Арбат и неговите улици", "Замосковречие", "Войната от 1812 г." 
Предвижда се да поставяне на QR кодове за културни събития като "Москва в киното", 
"Москва в театъра", "Пътешествие в Съветския Съюз" и други. 6 
 

3. Visit England стартира QR технологията в туризма 

 

 

                                                 
5 http://www.zagreb-touristinfo.hr/index.php?l=f&id=153 
6 www.qr.mos.ru 
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Изпълнителният директор на Visit England7 (“Посетете Англия”) Джеймс Бересфърд 
измерва успеха на схемата с броя на изтегляния. 

"За да сме конкурентоспособни на световната сцена, ние трябва да гарантираме 
качеството на онлайн данните за посетителите", допълва той. QR кодове са форма на 
Augmented Reality (AR), които вече са популярни в Япония и други райони на Азия. 
Идеята зад AR е свързването на физически пейзаж с онлайн еквивалент. 

В Лестър QR кодове се използват за популяризиране на „културното тримесечие” и 
Националния център за пространство. 

В Честър на технологията предлага визия за римското миналото на града, както и 
възможности за пазаруване. 

Шросбъри е стар град. Поставянето на табели от неръждаема стомана не може да се 
прилага в града, защото те остаряват много бързо. "Става въпрос за едно леко 
докосване на телефона и идва по-дълбоко разбиране на това какво се крие зад фасадата 
и града изобщо", обяснява предприемач от Шросбъри.В града технология се използва, 
за да разкрие повече за един от най-известните си жители – Чарлз Дарвин. Хората, 
които посещават библиотеката и други ключови места из града могат да разберат 
повече за връзката на всяка сграда с Дарвин, чрез сканиране на кодовете, отпечатани 
върху малки пластмасови знаци. 

Според предприемачите и бизнес мениджърите от града, въпреки че смарт телефоните 
са сравнително нови, тази технология ще стане стандартна във всички мобилни 
телефони: "Съвсем скоро хората ще свикнат да виждат QR кодове във вестниците, дори 
и в сметките, изпратени по пощата, така че е само въпрос на време". 
 

Като предлагат на посетителите по-големи възможности за развлечение и исторически 
познания, градоначалниците на Шросбъри се надяват посетителите му да прекарат там  
по-дълго време и да изхарчат повече пари, който ще се влеят в местното развитие. 

 

4. Научете повече за Амстердам  

Ако искате да опитате историческото богатство на Амстердам, само трябва да 
прочетете QR кодовете му. През 2009 г. Амстердам стартира кампанията „Изследвайте 
различния Амстердам”8. Тази стъпка бе предприета, за да се гарантира, че туристите, 
както и местните жители не се пропускат възможностите да научат повече за 
съкровищата на града, които се крият в неговите различни квартали и райони. С 
помощта на QR кодове, в града вече се предлага интерактивна сесия на тур с 
исторически места. 

                                                 
7 http://www.visitengland.org 
8 www.iamsterdam.com , www.eurogates.nl  
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Проект предвижда поставянето на 139 табели из целия град – по сгради, водни паркове, 
музеи и други туристически обекти. Върху избраните места се поставят керамични 
плочки, които са ръчна изработка и техниката датира от ХVI век. Плочката съдържа 
специалния QR код, заедно с информация за историческо място и сегашното му 
състояние. 
 
Ако имате смартфон, винаги бихте могли да съберете повече информация, като 
разположение на мястото, рядко известни факти и тайни, подробности за интериора и 
т.н.  
 
Идеята е да не се следва определен маршрута града да се проучва чрез QR кодове, като 
се следват най-разнообразни и непланирани маршрути. Този проект е реализиран в 
целия северен регион на Амстердам. През последните години, тези части на града не са 
разкривали своите тайни. В началото, това е просто индустриална и корабостроителна 
зона, но сега се трансформира в тиха жилищна площ и се превръща в гореща точка, 
често посещавана от туристи. Художници, креативни компании, филмови институти и 
всичко, свързано с културата на Амстердам, може да се види в близост до старата 
корабостроителница. 

 

5. Най – големият QR – код в света се намира във Франкфурт, Германия, в Музей 
„Експлора”9 (музей за наука и инженерство).  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

6. Уелски град ще постави по стените си 1000 QR кода, водещи към Wikipedia 

Малкото градче Мънмът в Югоизточен Уелс, графство Мънмътшър стана първият в 
света „град-уикипедия“. В градчето с жители малко над 8800 души, всеки турист 
                                                 
9http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Germany/Land_Hessen/Frankfurt_am_Main63347/Things_To_Do-
Frankfurt_am_Main-Museums-BR-1.html  
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може безплатно да получи информация за местните забележителности, просто като 
сканира със смартфона си щрих-кодовете, разположени буквално на всяка крачка. 

 

Монмут е малко градче в южната част на Уелс, в което живеят едва 9000 човека. 
Въпреки това, мястото ежегодно се посещава от хиляди туристи, които се отбиват до 
знаменития замък или просто се разхождат по живописните улици. Скоро тези туристи 
може би няма да имат нужда от екскурзовод. Управата на града е решила да постави по 
стените на сградите 1000 QR кода, пренасочващи към статии в Wikipedia. 
 
До момента проектът включва 712 статии написани на 25 различни езика и 
разнообразени с повече от 1000 снимки. Има дори 53 статии на Есперанто. До 19 май 
участниците в инициативата трябва да са поставили всичките 1000 кода. Както 
стандартните QR кодове по списания или билбордове, така и тези ще могат да бъдат 
лесно сканирани с камерата на смартфоните. 

 
От управата на градчето дори обмислят да осигурят безплатен Wi-Fi в отделни части на 
града, за да направят статиите още по-достъпни. Голяма част от въпросните статии 
съдържат историята на града, но в последствие ще бъдат добавени и данни за местната 
флора и фауна. Хубавото на статиите в Wikipedia е, че те дават не само основната 
информация, но и други забавни подробности, които екскурзоводите понякога 
изпускат. 

 

 

7. Дубай: QR-кодове вместо имена на улици номера на сгради 

Градските власти на най-големия град на Обединените 
арабски емирства - Дубай - решиха да проведат "цифрова 
инвентаризация" на всички сгради и съоръжения в града. За 
тази цел всяка структура ще получи свой собствена QR-код 
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(quick response), прочитането на който ще позволи всички жител на града да получи 
подробна информация за сградата. Новият "инвентарен" код ще осигури бърз достъп до 
всички услуги, предоставяни от общинските и правителствените учреждения, 
намиращи се на територията на мегаполиса. 

Структурата на информацията ще включва данни за собственика, предназначението, 
размера и разположението на сградата, както и за евентуалните наематели и 
наемодатели. Използването на кодове има за цел да подпомогне службите за спешна 
помощ в града, които ще могат да научават за възникването на извънредна ситуация и 
веднага да получат точното местоположение и плана на сградата. 

 
 
За човек, свикнал да ходи по улиците със собствени имена, всяка сграда, на които е 
номерирана, подобно обяснение за причините за въвеждането на QR-кодове може да 
изглежда странно. Работата е там обаче, че Дубай е град със зле развита адресна 
система и номерът на сградата може да се научи само от официалните документи. 
Освен това, номерацията не се използва като основно средство за ориентиране в 
градската джунгла. На местните жители е по-лесно да открият тази или онази сграда по 
описанието на обектите, които се намират наблизо. 

 
Проектът на Общината "Дигитален град" предвижда реализирането на програмата 
"Нула посещения" - на обикновения жител на града няма да се налага да посещава 
Общината, а всички операции с жилища, включително регистрацията на нови 
наематели, заплащането на таксите на общината и други сделки, ще се извършват чрез 
мобилен телефон с помощта на QR кодове. 

  

8. Общински QR кодове в Съединените американски щати 

 

Доста интересен подход се забелязва сред някои от най-големите градове в САЩ. 
Повечето градове във Флорида, Калифорния и  Тексас са решили да внедрят 
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технологиите, свързани с QR кодовете в своята инфраструктура. От различните общини 
поставят знаци, на които вместо ограничение или знак с предимство е изобразен QR 
код. Идеята на този тип знаци е те да дават различна информация на гражданите и 
посетителите на отделните градове и квартали. Така след като бъде сканиран QR кодът, 
вие ще получавате информация за: забележителности в квартала, предстоящи ремонтни 
дейности, важна информация, касаеща безопасността и прочие. 

QR кодовете притежават способността да съдържат обемно количество от информация, 
която няма как да бъде показана чрез знак или билборд. По този начин общините в 
САЩ са решили да повишат информираността сред гражданите, а в същото време това 
да се случва по един по-естетичен и дори цивилизован начин. В САЩ доста голям 
процент от населението разполага със смартфони, които се нуждаят единствено от 
сканираща апликация за QR кодове, и всичко е тип-топ. 

Подобен подход може да бъде опитан дори и у нас. Разбира се, местата ще са 
ограничени до летища, автогари, ценър и някои музеи и молове. Един от начините 
чужденците да не се чувстват като на Марс на Софийската централна гара например, 
може да е поставянето на QR кодове, които да водят до определен сайт, даващ 
информацията, която доста трудно би могла да бъде дадена от служителките, 
„говорещи“ по „няколко“ езика на информационните гишета. 

 

 

6. Социален профил на потенциалните ползватели на 
QR кодовете  
 
Структурното разпределение на пропорциите на домакинствата с интернет достъп по 
региони показва най-широко използване на интернет в Югозападния район, към който 
принадлежи и столицата, чийто дял възлиза на 38% от общия брой домакинства с 
достъп до глобалната мрежа в страната.   

 
6.1. Използване на ИКТ от лицата между 16 и 74 години 
Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като 
се отбелязва ръст от 4.8% в дела на хората, които се възползват от удобствата на 
глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. 
 
Данните от проведените до момента изследвания за използване на ИКТ от лицата10 
сочат, че най-активните потребители в мрежата са младежите между 16 и 24 години и 
80.0% от тях сърфират в интернет всеки ден или поне веднъж седмично. След 
анализиране на резултатите от проведените до момента изследвания за използването на 
ИКТ се констатира установяване на обратнопропорционална зависимост между 
възрастовите групи и честотата на регулярното използване на интернет и компютър - с 

                                                 
10 http://www.nsi.bg/  
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напредването на възрастта на населението се наблюдава понижаване на стойностите на 
тези променливи. 
 

 
 
6.2. Лица, използващи интернет за специфични цели 
 
ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ    

   (%)

Видове цели 2009 2010 2011
Комуникация и информация     

   Изпращане/получаване на електронна поща 81.1 80.8  

   Намиране на информация и онлайн услуги 41.8 60.9 57.5

   Използване на онлайн услуги свързани с пътувания и резервации 14.9 26.9 30.6

   Изтегляне на софтуер 17.3 20.1 17.8

   Слушане на радио и/или гледане на телевизия 41.1 41.3  

   Качване на собствено съдържание (текст, снимки, видео) в уебсайт 19.3 28.2  

   Сваляне/ слушане/ гледане на музика и/или филми : :  

   Четене или теглене на онлайн вестници/ новини/ списания 49.4 46.2 59.9

   Търсене на работа или кандидатстване  за работа 20.8 21.6 24.4

   Търсене на информация свързана със здравеопазването 23.5 31.1  

 
6.3. Лица, регулярно използващи интернет 

  
ЛИЦА, РЕГУЛЯРНО ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ    

(ВСЕКИ ДЕН ИЛИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО)    
   (%)

  2009 2010 2011
   Южен централен регион 32.4 34.9 40.5

По вид връзка:      

   Лица, живеещи в домакинство с широколентова връзка 75.8 77.5 77.1

   Лица, живеещи в домакинство с не-широколентова връзка 62.9 71.0 70.0

По пол:      

   Мъже 41.4 42.1 47.5

   Жени 38.1 41.2 45.3

По образование      
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   Основно или по-ниско 15.6 15.9 17.1

   Средно 39.8 42.9 47.9

   Висше 75.1 79.8 81.6

По възраст      

   16-24 години 75.1 76.1 80.0

   25-34 години 60.1 59.8 67.7

   35-44 години 46.8 49.0 58.5

   45-54 години 32.0 36.6 46.5

   55-64 години 13.9 18.4 26.4

   65-74 години 3.1 3.2 6.2

По икономическа активност      

   Заети или самонаети 50.8 54.8 63.1

   Безработни 21.9 26.0 31.4

   Учащи 89.9 93.5 94.2

   Неактивни 6.9 8.3 12.2

По професия      

   Президент, законодатели, висши служители и ръководители 79.2 81.7 89.0

   Аналитични специалисти 87.7 92.8 94.4

   Техници и други приложни специалисти 71.1 80.2 85.3

   Административен персонал 75.7 79.6 87.3

   Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 51.8 51.5 63.7

   Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и  ловното стопанство 12.3 10.4 13.4

   Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии 32.0 36.4 43.1

   Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия  32.0 33.9 39.9

   Професии, неизискващи специална квалификация 14.0 14.7 19.3

 
6.4. Демографска структура на ползвателите по райони 
 

6.4.1. Район Лозенец 

Населението на район „Лозенец” по данни от преброяването през 2011г. е с обща 
численост  53 080 жители като от тях 24 884 души или 47% са мъже, а 28 196 души или 
53% са жени. Населението в трудоспособна възраст е 35 566 или 67%, населението в 
над трудоспособна възраст е 11 090 души или 21%, населението в под трудоспособна 
възраст е 6 424 души или 12%. 

Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с 
преброяването през 2001г. със 8 401 души или 19%.  

Според данните от преброяванията през годините (1985, 1992, 2001, 2011), с по-голяма 
численост в района са жените – средно 53% за сметка на мъжете – средно 47 %. 

6.4.2. Район Триадица 

Населението на район „Триадица” по данни от преброяването през 2011г. е с обща 
численост 63 451 жители като от тях 28 967 души или 46% са мъже, а 34 484 души или 
54% са жени. Населението в трудоспособна възраст е 39 232 или 62%, населението в 
над трудоспособна възраст е 16 094 души или 25%, населението в под трудоспособна 
възраст е 8 125 души или 13%. 
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Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с 
преброяването през 2001г. със 7 921 души или 14%.  

Според данните от преброяванията през годините (1985, 1992, 2001, 2011), с по-голяма 
численост в района са жените – средно 54% за сметка на мъжете – средно 46%. 

6.4.3. Район Възраждане 

Населението на район „Възраждане” по данни от преброяването през 2011г. е с обща 
численост 37 303 жители като от тях 17 323 души или 46% са мъже, а 19 980 души или 
54% са жени. Населението в трудоспособна възраст е 23 810 или 64%, населението в 
над трудоспособна възраст е 8 483 души или 23%, населението в под трудоспособна 
възраст е 5 010 души или 13%. 

Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с 
преброяването през 2001г. със 2 561 души или 7%.  

Според данните от преброяванията през годините (1985, 1992, 2001, 2011), с по-голяма 
численост в района са жените – средно 54% за сметка на мъжете – средно 46%. 

7. Препоръки 

Българското правителство и специално министерство на културата имат важната мисия 
да адаптират общите указания на Европейската комисия. Задължително в този случай е 
и позоваването на опита от онези държави, които са организирали процедури по новия 
регламент 11 (Франция, Словакия, Швеция, Латвия, Белгия, Чехия, Полша и Испания, 
Дания и Кипър). Събраната информация следва да послужи за специално Решение на 
Правителството, в което да се регламентират стъпките, сроковете, отговорностите на 
различните институции (министерски съвет, министерство на културата, министерство 
на външните работи и министърът, отговорен за европейските фондове). 

                                                 
11 Инициативата "Европейски столици на културата" е най-мащабният опит в съвременната история 
на Стария континент да се заяви публично европейската идентичност, както и богатото европейско 
културно наследство. Началото е поставено на 13 юни 1985 г. от Мелина Меркури, която тогава е 
министър на културата на Гърция. Тя предлага на Съвета създаване на “Европейски град на 
културата”. В официалния документ се изтъква, че събитието е необходимо да представя култура, 
която в своето историческо възникване и съвременно развитие се характеризира както от общи 
елементи, така и от богатство, родено от различия.  
 

Първоначално “Градовете на културата” се избират на ротационен принцип, следвайки азбучния ред 
на страните-членки. Всяка от тях поема отговорност за финансирането, като за целта упълномощава 
определена организация или специален орган.  
 

През 1990 г. се допуска възможността, след завършването на ротацията през 1996 г., да участват и 
представители на други европейски страни, основали своите действия на принципите на 
демокрацията и плурализма.  

Съгласно Решение 1622/2006г/ЕО Италия и България са поканени да излъчат градовете (по един от 
двете държави), които ще получат титлата „Европейска столица на културата” за 2019г. 
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Другата важна част е свързана с избора на шестте български експерти като членове на 
Комисията по оценка. Няма да бъде никак лесно да се намерят подходящи кандидатури 
– да нямат конфликт на интереси по отношение на градовете-кандидати и да имат 
значителен опит и експертиза в областта на културата, в културното развитие на 
градовете. 

Темата „Европейски столици на културата” съвпада в значителна степен и с 
изготвянето на Националната стратегическа референтна рамка за периода 2014 – 2020 
г. Там оперативните програми следва да планират конкретни мерки, които да са в 
помощ на избрания български град и респективно регион. 

В момента девет български градове и региони са заявили публично желание да се 
кандидатират: София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Шумен, 
Кюстендил и Благоевград. Гласувани са решения на общинските съвети, създадени са 
инициативни и организационни комитети, организират се специални събития. Кой ще 
бъде първият българският град европейска столица на културата – ще стане известно 
след по-малко от три години. Дотогава предстоят събития, които за първи път през 
последните десетилетия ще поставят културата и изкуствата в центъра на обществения 
дебат. Съвсем логично столицата на България – София, би могла да стане достойният 
победител в тази оспорвана надпревара. 

Едно от най-важните изисквания за успеха на една кандидатура е изборът на подходящ 
инструмент за привличане на вниманието върху избраната основна тема на културната 
програма, с която се кандидатства. Тази тема ще бъде в основата за изработване на 
стратегическите насоки и развиване на необходимата документация. Именно тук идва 
лесният и подходящо приложим инструментариум на QR кодовете. Те са забавни, 
привличат внимание и могат да превърнат едно скучно занимание (влизане на 
страница) в забавна игра. За резултатния успех е необходим и правилен подход. 

 QR кодовете на културните обекти и творческите изяви в София трябва да 
се отличават със следните характеристики: 

1. QR кодовете трябва да са лесно откриваеми. Полето с кода трябва да е в различен 
цвят, оградено в рамка, привличащо вниманието към него с текст. 

2. Нужни са инструкции. Препоръчително е да се добави описание, което да казва на 
хората какво да направят с QR кода и какво да очакват след това. Например над или 
под QR кода трябва да се постави пояснителен текст като „Сканирайте QR кода и 
разберете повече за обекта“. Добавя се и кратък адрес, например vashiatsait.com/qr, 
където посетителите могат да прочетат повече за технологията или да проверят какво 
приложение могат да използват на своя телефон. 

3. QR кодът трябва да е достатъчно голям и лесен за сканиране. В зависимост от 
наситеността на кода е добре размерът му да е поне 3х3 см.  

4. Важно е да се определи предварително аудиторията, към която са насочени 
кодовете, за да е сигурен ефектът от поставянето им.  



Стр. ‐ 41 ‐ от 74 
Анализ на възможностите за използване на информационно ‐комуникационните технологии за подобряване на 
комуникационните механизми в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата в 

районите Възраждане, Триадица и  Лозенец 

 

 

5. QR кодовете вървят най-добре ръка за ръка с оптимизирани за мобилни устройства 
сайтове. Най-добре е сайтът да бъде оптимизиран – лек и изчистен дизайн, ясен, кратък 
и информативен текст. 

6. QR кодът трябва да носи полезност. Сканирането на QR код струва време и усилия. 
Затова е добре крайният резултат да си струва. Информацията за обекта трябва да е 
кратка и ясна, синтезирана и смислена.  

7. QR кодът може да брои посещенията. Като дигитален инструмент QR кодовете 
могат да броят изключително добре. За целта се използват подходящи услуги, с които 
се генерира код и за проследяване на посещенията през него. 

8. Съдържанието е от ключово значение. В QR кодовете може да се вложи най-
различна информация, геолокация, кратък текст, контактна информация, интернет 
адрес, call-to-action функция и други.  
 
 От особено значение е провеждането на широка и масова информационна 

кампания за промотиране на QR кодовете, поставени на дадените културни 
обекти и творчески изяви. Необходимостта от това произтича от факта, че 
към момента QR кодовете са познати и употребявани предимно в бизнес- и 
маркетинговите среди.  

 
Първоначално QR кодовете възникват първо в автомобилната индустрия, за да се следи 
производственият процес. Така с развитието на технологиите, се дава по-голяма 
възможност за употреба, а през последните години, откакто има камерaфони и 
смартфони, т.е. такива с наличието на камера и с четци за QR кодове, се стига до най-
масовото им приложение. 
 
Най-често се използват като инструмент за промоции в рекламата и маркетинга. 
Причина за това е, че може допълнително да се развиват продуктите на определена 
компания и освен чисто физически, се засилва емоционалната връзка на клиента с 
продукта. При сканиране на код от флайър, брошура или билборд, потребителят може 
директно да бъде препратен до желана страница от страна на рекламодателя, а след 
това да продължи с операциите по-нататък.  
 
Други похвати, за които се използват QR кодовете, са по-подробна информация за 
стока, приложения на мобилни устройства, ваучери за намаления, отстъпки и т.н. 
Някои предприемчиви бизнесмени поставят QR кодове на визитните си картички и така 
позволяват данните директно да бъдат съхранени в адресните книги на мобилния 
телефон. 
 
Друго интересно нещо в световен мащаб, което все още не се е наложило в България, е 
тенденцията QR кодовете да се използват в заведенията под формата на купони за 
отстъпки. В някои азиатски страни хипермаркетите са базирани на такива кодове и 
клиентите могат по-лесно и бързо да направят своята поръчка. 
 
Несъмнено приложението на QR кодовете в културния живот на столицата ще донесе 
голяма добавена стойност не само във връзка с инициативата „София – Европейска 
столица на културата 2019”. Отражение ще има и в увеличаване на приходите от 
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туризма в София, тъй като QR кодовете ще са достъпни не само за гражданите на 
столицата и гостите от други градове на България, но и за всички чуждестранни 
туристи. 
 
 Пилотното поставяне на QR кодовете в трите района на столицата ще 

постави началото на мащабна кампания за дигитализиране на културните 
обекти и творчески изяви в столицата и оптимизиране на туристическия 
бизнес.    

 

Районите Възраждане, Триадица и Лозенец са избрани с оглед на голямата концентрация 
на културни и туристически обекти в тях. Още повече, в тези райони се наблюдават и 
значителен брой културни и творчески прояви, инициирани от самите граждани. 
Традиционните способи за информиране на гражданите обаче не са достатъчни за 
тяхното пълно включване в културния живот и това се явява пречка за самите граждани 
да дадат своя пълноценен принос към кандидатурата на София за европейска столица на 
културата. Нуждата от нови комуникационни механизми за разпространение на 
информация за културната и творческа дейност в контекста на кандидатурата на София 
за европейска столица на културата може и трябва да бъде задоволена с използването на 
QR кодовете и промотирането им като лесен и достъпен начин за повишаване на 
интереса на местните жители и чужденците към историята на България и уникалната 
култура на държавата ни.  

Възможностите за използване на информационно-комуникационните технологии за 
подобряване на комуникационните механизми в контекста на кандидатурата на София 
за европейска столица на културата в районите Възраждане, Триадица и Лозенец са 
обусловени и допълнително подпомагани от забележителния растеж и успех на 
културната и творческа икономика в последното десетилетие, която привлече 
вниманието върху директното икономическо въздействие на културната продукция. 
Необходимо е да се има предвид, че за новите парадигми на културна продукция не е 
задължително да използват пазара като платформа за генериране на стойност (value-
generating platform.) Всеки район се характеризира със специфична комбинация от 
процеси на директно и индиректно генериране на стойност от културна продукция, 
типични за дадената местна общност (клъстърен модел), и това трябва да се използва 
при популяризирането на инициативата София за европейска столица на културата 
2019. 
 
Потенциалът на културната и творческа икономика и приносът им към развитието на 
общността изисква да ги разглеждаме не като изолиран сектор, колкото и обещаващ да 
е той, а като гръбнак на една новаторска икономика, базирана на информация, знание и 
съдържание, пълноценно интегрирани във всички други аспекти на нашето ежедневие. 
В този контекст културните политики могат да се превърнат в ключов елемент при 
изработването на бъдещи регионални политики за развитие. 
 

Всичко това изисква и разумно инвестиране в културата и модерното изкуство. За да се 
случи това успешно, е необходима много добра координация и сътрудничество между 
властите на местно и регионално ниво; необходима е подкрепата на града, на 
гражданите; необходимо е дългосрочно стратегическо мислене и, разбира се, добро 
финансиране. С кандидатурата си за Европейска столица на културата, София има 
много важен шанс да постигне това и животът на гражданите и гостите на българската 
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столица да се подобри в значителна степен. Очевидна е политическа добра воля този 
процес да продължи напред, осезаема е и силната подкрепа от кмета и от местните 
власти, от общинския съвет. Има и много добър екип, който се е заел с подготовката на 
кандидатурата на града, а най-важното е, че този екип мисли стратегически. Трябва да 
бъде осигурено необходимото финансиране и тогава усилията ще бъдат успешни. 
Такъв модел на работа може да се репликира и в много други области. Културата 
никога не може да бъде цел сама по себе си, но културата със сигурност може да 
подобри живота на хората днес, тук, в нашия град. 
Истинското въздействие на културата може да се постигне само ако има реална 
добавена стойност за хората. Това означава всички граждани да са въвлечени в процеса. 
Интелигентните иновации, за които чухме, изискват ангажираност и участие на всички 
заинтересовани страни, на политическите лидери, и съгласие за сътрудничество от 
всички тях. Това са важни фактори в рамките на културните и творчески индустрии, 
когато ги разглеждаме като движеща сила на обществено развитие. 

 
 

Приложение 1. 

 

Информация в QR кодовете, поставени на културни 
обекти и творчески изяви в районите Лозенец, 
Възраждане и Триадица на град София 
 
1. Зоологическа градина - София е най-старата и най-голямата на Балканския 
полуостров. Основана през 1888 година от княз Фердинанд, тя бързо получава 
популярност и се превръща в място за отдих, развлечение и знание, с прочути в цял 
свят специалисти и с развъждане на ценни и редки животни. През 1982 година 
Зоологическата градина е преместена от малкото си място в центъра на столицата на 
територията на днешната община „Лозенец", покривайки площ от повече от 360 декара. 
Зоопаркът е разположен на 15 минути от идеалния център на София и е свързан чрез 
удобни транспортни връзки с различни части на столицата. Съвременните тенденции за 
развитие на зоопарковете обособяват четири основни направления на принос в 
опазването на застрашената природа и биологичното разнообразие. Наред с 
развлекателната им функция предоставяща отдих на посетителите сред същества от 
дивата природа, зоопарковете се превръщат в центрове за отглеждане и развъждане на 
застрашени животински видове посредством кооперативни международни програми и 
създават база за природозащитно образование и широко приложима научно-
изследователска работа.   
 
The Zoo Garden - Sofia  
 
The Zoo Garden - Sofia is the oldest and largest on the Balkan Peninsula. Founded in 1888 
by Prince Ferdinand, it quickly gained popularity and became a place of recreation, 
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entertainment and knowledge with a worldwide renowned specialists and breeders of rare and 
valuable animals. In 1982 the Zoo was moved from its little place in the city center on the 
territory of today's Lozenets Quarter, covering an area of more than 360 acres. The Zoo is 
located 15 minutes from downtown Sofia and is connected by convenient transport links to 
different parts of the capital. Nowadays there are trends in zoos for four main directions of 
contribution to the protection of endangered landscape and biodiversity. Along with their 
entertainment function of providing recreation to visitors among creatures of the wild, zoos 
have become centers for breeding of endangered species through international cooperative 
programs and establish a basis for environmental education and widely applicable scientific 
research. 
 
2. Местността „Кръста"  
Хората от квартала разказват, че мястото е наречено така, защото от древни времена се 
предавало от поколение на поколение, че тук, на това място император Константин 
Велики е видял в небето кръстното знамение и чул глас Господен, който му казва, че с 
този знак ще победи враговете. Според преданието софиянци точно в тази местност 
решили и издигнали под формата на кръст паметник непосредствено след 
Освобождението в памет събитието и в чест на падналите руски воини. Счита се, че 
каменният кръст е първият за София и първият за България мемориален паметник, 
издигнат в знак на признателност към освободителите. Формата на Кръста се отличава 
с уникалност. Представлява своеобразно единство между идеята за т. нар. двураменни 
опълченски кръстове и традиционните български оброчни и гробищни кръстове с 
разширени рамене.   
 
През месец март 2005 г. Националният съвет за опазване на паметниците на културата 
(НСОПК) към Министерството на културата решава той да бъде деклариран като 
исторически паметник на културата с титул „Оброчен кръст”, местност Кръста, кв. 
„Лозенец”, гр. София с предварителна категория „Местно значение”.  

 
The area of the "Cross" 
 
People from the neighborhood say that the place is called Cross because of the ancient story  
that here in this place Emperor Constantine the Great saw a sign of Cross in the sky and heard 
the voice of Lord, who told him that this sign will help him defeat his enemies. According to 
the legend the citizens of Sofia made a cross on monument shortly after the event in memory 
and in honor of the dead Russian soldiers in the Bulgarian War of Liberation. It is believed 
that the stone cross is the first in Sofia and Bulgaria's first memorial monument erected as a 
sign of gratitude to the liberators. The shape of the cross is distinguished by sacred 
uniqueness.  
 
In March 2005 the National Council for the Protection of Cultural Monuments of the Ministry 
of Culture decided that the monument be declared a historical monument with local 
significance. 
 
 
3. Водна кула - ъгълът на ул. Галичица и ул. Св. Теодосий Търновски  
Кулата е била проектирана от австрийски архитект и изградена според френската 
школа за строеж на водонапорни кули през 20-те години на 20в. Тя се отличава със 
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своята оригинална конструкция и е една от автентичните архитектурни 
забележителности на район Лозенец. 
 
The Water Tower 
 
The tower was designed by Austrian architect and built by the French School for construction 
of water towers in the 20s of 20th century. It is distinguished by its original design and is one 
of the authentic architectural landmarks of the Lozenets Quarter. 
 
 
4. „Славейковите дъбове” - между бул. Свети Наум, ул. Йоан Екзарх, ул. Света гора, 
ул. Черноризец храбър  
 
Поляна „Славейковите дъбове“ е естествена среда на природни забележителности и е 
паметник на културата от национално значение. Мястото е зелена площ и е автентично 
наследство от известните писатели Петко и Пенчо Славейкови. Славейковият дъб е 
най-старото дърво в парка, то е на повече от 500 години. Петвековно дърво се намира 
на бул. „Свети Наум“.Със заповед на Министерството на културата и туризма от 19 май 
2005 г. „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков” (както ги наричат 
хората) са обявени за паметник на културата от национално значение. Същевременно 
то е последната оцеляла част от старата дъбова кория на София – Курубаглар, поради 
което 300-годишните й дъбове са обявени за защитени природни обекти. Мястото е 
било градина на семейство Славейкови. Тук се срещат четворката от кръга „Мисъл” – 
Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров, д-р Кръстев, както и Мара Белчева, 
Боян Пенев и много други приятели и общественици. Именно тук Пенчо Славейков 
написва някои от най-известните си произведения. През всичките години от смъртта на 
Пенчо Славейков досега родът Славейкови настоява това място да бъде посветено на 
паметта на двамата поети.  
 
The Meadow “Slaveykov’s oaks”  
 
The Meadow “Slaveykov’s oaks” is a mixture of natural beauty and cultural monument of 
national importance. The site is green space and authentic heritage from the famous writers 
Petko and Pencho Slaveikovi. Slaveikov oak is the oldest tree in the park, it is more than 500 
years old. The five-centuries-old tree is located on the St. Naum boulevard. According to an 
order of the Ministry of Culture and Tourism from May 19, 2005 this meadow was declared a 
cultural monument of national importance. However, it is the last survivor of the old oak 
grove of Sofia - Kurubaglar, so its 300-years-old oaks are declared protected natural sites. The 
place was a family garden of the Slaveikovi family. Here were the meetings of the four 
members of the “Misyl (Thought)” circle - Pencho Slaveikov, Peyo Yavorov, Petko Todorov, 
Dr. Krastev as well as Mara Belcheva, Boyan Penev and many other friends and public 
figures. It was here that Pencho Slaveikov wrote some of his most famous works. In the years 
since the death of Pencho Slaveikov until now the Slaveikov family insists this place be 
dedicated to the memory of two poets. 

 
 

5. Къщата-музей Димитър Димов - ул. Кръстьо Сарафов №26  
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Фондът на музея съхранява цялостния архив на писателя – ръкописи, документи, 
снимки, архив на научната му дейност, портрети и илюстрации от Георги Даскалов, 
Александър Добринов, Илия Петров, Никола Мирчев. Тук са събрани и архивни 
материали на семейство Харизанови, на поетесите Екатерина Ненчева и Лена Левчева, 
на писателките Нели Доспевска и Теодора Димова, на Клуба на писателите – лекари в 
България. Отличителен белег на експозицията е нейната автентичност. Запазени са 
изцяло кабинета на Димитър Димов с личната му библиотека / 3 хиляди тома/, както и 
лабораториите - химическа, физическа, радиотехническа и фотографска, илюстриращи 
енциклопедичните му интереси.  
 
House Museum of Dimitar Dimov 
 
The collection of the museum stores complete archive of the writer - manuscripts, documents, 
photographs, records of his scientific work, portraits and illustrations by Georgi Daskalov, 
Alexander Dobrinov, Ilia Petrov, Nikola Mirchev. Here are collected also archiv materials 
from the Harizanovi family, the poets Ekaterina Nencheva and Lena Levcheva, the writer 
Nelly Dospevska and Teodora Dimova, the Club of writers - doctors in Bulgaria. A 
characteristic feature of the exhibition is its authenticity. The Cabinet of Dimitar Dimov with 
his personal library / 3000 volumes / is fully preserved, as well as the laboratories illustrating 
his encyclopedic interests – the chemical, physical, radio, photographic labs. 

 
 

6. Къща-музей на композитора проф. Панчо Владигеров - ул. Якубица № 10  
През 2005 г. на тихата улица Якобица № 10 в столичния квартал Лозенец е отворена 
къщата-музей на един от най-великите български композитори на XX век – Панчо 
Владигеров. Това е последният дом на виртуоза, а днес приютява прекрасна експозиция 
с лични вещи и възстановка на живота и бита на композитора. Тук се намира и 
ръкописният оригинал на шедьовъра Рапсодия Вардар, както и личната библиотека и 
фонотека на Владигеров, а също и неговата лична кореспонденция, останала запазена. 
Отдалеч личи, че в къщата е живял музикален деец – още от външната порта ни 
посрещат две славейчета от ковано желязо, поръчани от самия композитор. Музеят е 
уреден в най-голямото помещение на къщата – гостната стая. Работното време на музея 
е от понеделник до петък от 10 до 17 часа. 
 
House museum of the composer prof. Pancho Vladigerov  
 
In the year 2005 the silent Street of Yakubitsa 10 in the Lozenets quarter was opened as a 
museum house of one of the most popular Bulgarian composers of the twentieth century - 
Pancho Vladigerov. This was the last home of the composer which now is a home for the 
splendid exposition of the personal life of the musician. Here is the original manuscript of the 
famous Vardar Rapsody, as well as the personal book and music library of Vladigerov, also 
his personal letter – correspondence is kept. One can tell from far away that this was the home 
of a musical artist – the outer door is arranged with two nightingales that welcome the guests 
and visitors. The museum itself is located in the most spacious place of the house – the 
livingroom. 
 
 
7. Храм „Св. Св. Кирил и Методий” – ул. „Георг Вашингтон” № 47   
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Един от първите храмове, построени в София след края на Руско-турската 
освободителна война (1878 г.), е храм „Св. св. Кирил и Методий”. Храмът играе важна 
роля в духовната и просветна мисия на Църквата през трудните години на възраждане 
на българския нация след Освобождението от турско робство.   
 
Редки и много ценни са иконите на иконостаса, всичките - творби на най-известните 
български художници: Иван Димитров, професор Стефан Иванов, Г. Желязков, проф. 
Ст. Баджов и Апостол Христов. През годините църковното настоятелство при храма 
развива значителна социално-благотворителна дейност, особено навременна и 
значителна в периода между двете световни войни. Храмът парично подпомага бедни и 
болни, недъгави, инвалиди от войните и бездомни бежанци.  
 
С благословението, методическата и практическата помощ на храмовото духовенство 
от 2004 г. насам при Енорийския център пълноценно заработиха младежкият църковен 
хор, школите по иконопис и църковна дърворезба, енорийският издателски център, 
Центърът за религиозни изследвания и консултации и курсове по Православие.  
 
Sv. Sv. Cyril and Methodius Temple 
 
One of the first churches built in Sofia after the Russo-Turkish War (1878), is "St. Cyril and 
Methodius". The temple plays an important role in the spiritual and educational mission of the 
Church through the difficult years of the revival of the Bulgarian nation after the liberation 
from Ottoman rule. 
 
The icons of the iconostasis are rare and valuable, they are all works of famous Bulgarian 
artist like Ivan Dimitrov, Professor Stefan Ivanov, G. Zhelyazkov, prof. St. Badzhov and 
Apostol Hristov. The church board of the temple has had a substantial social and charitable 
role over the years, particularly significant between the two world wars. The collected money 
from the Temple money are given to help the poor and sick, infirm, disabled and homeless by 
war refugees. 
 
With the blessing and the methodological and practical support of the temple, its priests 
established in the parish a Youth center, full church choir, school of icon painting and church 
carvings, parish publishing center, the Centre for Religious Studies and consultations and 
courses on Orthodoxy since 2004. 
 
 
8. Църква „Св. Николай Софийски” – ул. „Пиротска” № 76   
 
Църквата „Св. Николай Софийски” една от най-големите в България, направен по 
проект на архитект Антон Торньов. Историята по строежа на храма е дългогодишна и 
изпълнена с много перипетии и проблеми. В сребърна мощехранителница почивали 
чaст от мощите на мъченика, а друга част била в „Света София”. През 70-те години на 
миналия век мощехранителницата е открадната, но от „Св. София” подарили другата 
част от светите Мощи на храма, посветен на мъченика. Сега всяка година в навечерието 
на празника се прави тържествена Велика вечерня с Литийно шествие, начело с мощите 
на св. Николай до гроба на светеца-единствения запазен гроб на български мъченик. На 
самия 17 май се отслужва св. Божествена Литургия като мощите на мъченика се излагат 
за поклонение на вярващия народ.  
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St. Nikolay of Sofia Church 
 
St. Nikolay of Sofia Church is one of the biggest in Bulgaria, designed by the architect Anton 
Torniov. The story of the church building is long and fraught with many obstacles and 
problems. In a silver reliquary rested part of the relics of the martyr, and another part was in 
"St. Sofia". In the 70s of last century the reliquary was stolen, but "St. Sofia Church gave the 
other rest of the relics of the martyr. Nowadays, every year, on the eve of the feast, a solemn 
Great “Vechernya” is made a procession led by the relics of St. Nikolay to the grave of saint, 
which is the only preserved grave of a Bulgarian martyr. On May 17 a Divine Liturgy is given 
and the relics of the martyr are displayed for the faithful worshipers. 
 
 
9. Румънски храм „Св. Троица” – ул. „Княз Борис 1” № 152    
 
Църквата е собственост на Румънската патриаршия. Построена е през 1905 – 1908 г. и е 
осветена на 6 декември 1923 г. от духовните предстоятели на румънската и българската 
църкви. Архитектурата на храма е в Брънковенски (румънски) стил от 18 век – 
трикорабен, с притвор, един централен купол и два малки над притвора. Има три Св. 
престола – централен, южен – посветен на Св. Архангел Михаил и Св. Архангел 
Гавриил и северен – на Св. Архидякон Стефан. Стенописите са от школата Bella-arte. 
По време на бомбардировките през 1944 г. централният купол е разрушен, но през 1948 
г. е възстановен и реставриран. Олтарът, амвонът и владишкият трон са с дърворезба и 
са дарение от различни храмове в Румъния.  
 
Romanian Temple Sveta Troitsa 
 
The church is owned by the Romanian Patriarchy. It was built in 1905 - 1908 and was 
consecrated on December 6, 1923 from the spiritual heads of the Romanian and Bulgarian 
churches. The architecture of the temple is in Romanian style of the 18th century - basilica 
with a narthex, a central dome and two smaller over the narthex. There are three Holy Alters - 
Central, Southern - dedicated to Arhangel Mihail and Arhangel Gavriil and Northern - 
Arhidyakon Stefan. The frescoes are from the school Bella-arte. During the bombing in 1944 
the main dome was destroyed, but it was rebuilt and restored in 1948. The altar, pulpit and 
bishop's throne are carved and donated by various churches in Romania. 
 
 
10. Национален дворец на децата 
 
Националният дворец на децата (НДД) е най-голямата институция в България за 
допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното 
време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите. Той е 
единственото и уникално по рода си звено на Министерството на образованието, 
младежта и науката (МОМН) с национално значение, което предлага целогодишно 
разнообразни и атрактивни дейности във всички културно-образователни области, 
осигурявайки подходящи условия за овладяването на необходимите умения и 
компетенции за успешната реализация на младите хора и усвояването на европейските 
стандарти на образование, работа и живот. 
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В НДД децата откриват и развиват своите умения, дарования и таланти в над 50 
разнообразни педагогически форми в пет основни направления: “НАУКА, ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ”, “ИЗКУСТВА”, “СПОРТ”, ПРЕДУЧИЛИЩНА ШКОЛА 
“ЛЮБОЗНАЙКО”, ОБРАЗОВАТЕЛНО-ИГРОВИ ЦЕНТЪР „ЗНАМ И МОГА”. 
 
Националният дворец на децата е член на Европейската асоциация на институциите за 
свободното време на децата и младежите (EAICY). 
 
 
The National Palace of Children  
 
The National Palace of children is the greatest institution in Bulgaria for out-schools 
education, for organization of children’s leisure time and preventing work with youth. It is the 
only and unique government servicing centre of the Ministry of Education, Youth and Science 
on national level, offering different and attractive events in the sphere of culture and 
education through providing suitable environment for developing necessary skills and 
competence for successful realization of the youth and developing the European standards of 
education, work and life. 
 
National Palace of Children is an out-school educative institution where children in pre-
school and school age develop their capacities and gifts in more than 50 varied educative 
forms in the sphere of: Science, technics and IT; Arts; Sport and Tourism, Pre-school and 
kindergarten “Ljuboznaiko”, Educational centre “I know and I can”. 
 
As a national institution, National Palace of Children is a main coordinator of the activities 
enlisted in the National Calendar of Out-school Events by the Ministry of Education, Youth 
and Science. More than 70 national and international competitions are held every year and the 
National Palace of Children is a main coordinator of most of them. 
 
National Palace of Children is an associated member of the European Association of 
Institutions for Children and Youths (EAICY). 
 
11. Централни софийски хали 
 

Централните софийски хали или за кратко Халите са търговски комплекс в центъра 
на София разположени на бул. "Мария Луиза" до пресечката с ул. "Екзарх Йосиф". 

Строителството започва през 1909 година по проект на архитекта Наум Торбов. Халите 
отварят врати през 1911 година и се превръщат във важен търговски обект в центъра на 
града. Затворени са през 1988 година за реконструкция и обновление и са открити 
отново около Великден през 2000 година. В Халите работят 1 000 служители като 
търговските помещения са разположени на 3 етажа. 

Central Sofia Market Hall 

The Central Sofia Market Hall, known popularly simply as The Market Hall is a covered 
market in the centre of Sofia, the capital of Bulgaria, located on Marie Louise Boulevard. It 
was opened in 1911 and is today an important trade centre in the city. 
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The construction of the building, which spreads over 3,200 m², began in 1909 after the design 
of architect Naum Torbov was selected in 1907, and took two years to complete. 

Until the late 1940s the Sofia municipality let out about 170 shops and stalls in the Central 
Sofia Market Hall. The rents and the product quality were strictly regulated. The market hall 
building's interior was significantly altered after the 1950s and the market was closed in 1988 
in order to be reconstructed, modernized and once again opened for Easter in 2000. 

Today the Central Sofia Market Hall employs over 1,000 people, has three storeys, and offers 
foodstuff stalls and shops, clothing, accessories and jewellery shops, fast food stalls, etc. 

 
12. „Националния политехнически музей” – ул. „Опълченска” № 66   
 
Политехническият музей става част от системата на българските музеи на 13 май 1957 
г. с разпореждане № 486 на Министерския съвет. Първоначално музеят е на 
подчинение на Българската академия на науките, впоследствие на Министерството на 
просветата и културата, а от 1968 г. е включен в състава на националните музеи.   
Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по 
колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и 
звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални 
механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, 
пишещи машини, физични уреди и съобщителна техника. В музея се пазят ценни 
свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската 
наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 
архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен 
апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана 
библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени 
творби с техническа тематика, картографски произведения.   
 
Националният политехнически музей и неговите филиали функционират като 
образователни институции и работят в партньорство с Министерството на 
образованието и науката и по-специално с учителите от средните училища, Българската 
академия на науките, Софийския университет „Св. Кл. Охридски” с неправителствени 
организации - Съюза на физиците в България, Съюза на химиците, Съюза на учените в 
България, Федерацията на научнотехническите съюзи, Деловия клуб на Германската 
икономика в България, Австрийския институт за Южна и Югоизточна Европа, както и с 
редица фондации, фирми и сдружения.  
 
The National Polytechnic Museum  
 
The National Polytechnic Museum is part of the system of Bulgarian museums from May 13, 
1957 by order № 486 of Council of Ministers. Initially, the museum is under the Bulgarian 
Academy of Sciences, subsequently the Ministry of Education and Culture, and in 1968 was 
included in the national museums. National Polytechnic museum contains more than 22,000 
exhibits distributed in collections: time measuring, transportation, photo and cinema, optics, 
sound recording and reproducing, broadcasting, computing, music arrangements, surveying 
equipment, measuring equipment, domestic appliances, sewing machines, typewriters 
equipment, physical devices and communication equipment. The museum possesses valuable 
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evidence regarding the life and scientific activity of outstanding figures of the Bulgarian 
science and technology, interesting single articles and more. The Scientific archive includes 
over 2000 entries. The museum has video archive, cinema-archive, photo archive, apparatus 
on the history of science and technology, personal archives, specialized library, reading room 
with over 12,000 books and periodicals, a collection of works of art with technical subjects, 
cartographic works. 
 
The National Polytechnic Museum and its subsidiaries operate as educational institutions and 
work in partnership with the Ministry of Education and in particular teachers in secondary 
schools, the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia University "St. Kliment Ohridski", also 
with non-governmental organizations - the Union of the Physicists in Bulgaria, Union of 
Chemists, the Union of Scientists in Bulgaria, Federation of the Scientific Unions, the 
Business Club of German Economy in Bulgaria, the Austrian Institute for Southern and 
Southeastern Europe, as well as with a number of foundations, businesses and associations. 

 
 
 

13. На територията на район „Триадица” се намира Южният парк на София с обща 
площ 134 хектара, който е притегателен център както за жителите на района и 
столицата, така и за гостите в района. Южният парк е структурообразуващ елемент за 
града и зелената му система и е предвидена като основен зелен клин към Витоша. 
Идейният проект е разработен и одобрен през 1972 г. (проектантски екип с ръководител 
арх. М. Карлова), когато започва и неговото строителство. Южният парк е планиран в 
пейзажен стил (английски парк). Планировката е подсказана от разнообразния релеф и 
богатството на теренни форми. Структурно в парка са обособени 4 сектора. Главният 
подход, изграден върху равнинната част от терена, е оформен като декоративна 
настилка с богати цветници с геометрични форми. В детския сектор са разположени 
няколко площадки, водни съоръжения и малки заведения за хранене. По стръмния скат 
под Правителствена болница са изградени няколко тематични изгледни площадки, 
които предлагат тих отдих и съзерцание. В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от 
тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. През парка преминава 
Перловската река, която се влива в р. Искър. В Южния парк са организирани няколко 
детски къта, открита е и концертна сцена. 
 
The South Park of Sofia  
 
On the territory of "Triaditza" Quarter is the South Park of Sofia with a total area of 134 
hectares, which attracts both residents and guests of the capital.The South Park is a structure-
element for the city and its green system and is envisaged as a major green wedge towards 
Vitosha. The conceptual design was developed and approved in 1972 (design team led by 
Arch. M. Karlova) when its construction began. The South Park is planned in landscape style 
(English Park). This was suggested by the varied topography and terrain forms of wealth. In 
the park, there are four separate sectors. The main sector is built on the flat part of the terrain 
and is shaped like a decorative flooring palm rich with geometric shapes. In the children's 
sector there are several playgrounds, water features and small cafeterias. The steep slope 
below the Government Hospital has built several thematic views that offer quiet relaxation 
and contemplation. One can find in the South Park 65 species of birds, 29 of them protected 
and 2 listed in the Red Book of Bulgaria. Perlovska River passes the park, and flows into the 
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River Iskar. Apart from the several children's playgrounds, there is also a concert scene placed 
in the South Park. 
 
 
14. Храм „Свети вмчк. Георги Победоносец”- бул. „П. Евтимий” № 90  
 
Свети Георги е патрон на район „Триадица”. Това е една от причините за тясното 
сътрудничество между ръководството на района и църковното настоятелство. Всяка 
година на 6 май - Гергьовден, деня на храбростта и Българската армия и празник и на 
район „Триадица”, в градинката пред главния вход на храма се провежда голям 
празничен концерт, в който участват състави и ансамбли от читалищата и училищата в 
района, народни певци, музиканти и др.  
 
The Temple of St. George the Victorious 
 
St. George is the patron of "Triaditza" Quarter. This is one reason for the close cooperation 
between the management of the area and the church board. Every year on May 6 - St. 
George's day, the day of the Bulgarian Army and the feast of "Triaditza", in the garden at the 
main entrance of the temple, a holiday concert with ensembles from schools and community 
centers in the region, traditional singers, musicians and others is organized. 

 
 
15. Национален музей „Земята и хората” – бул. „Черни връх” № 4   
 
Националният музей „Земята и хората” е един от големите минераложки музеи в света. 
Намира се в центъра на София. По своя профил музеят обхваща минералното царство 
на Земята в различни негови аспекти - жизнена среда, източник на суровини и енергия, 
предмет на научно познание, обект на емоционално и естетическо въздействие. През 
годините и до днес в музея работят много специалисти в различни области на науките 
за Земята. Музеят разполага с библиотека, експозиционна, заседателна и видео зали, 
както и с множество лаборатории. Средствата за създаване на музея и придобиването 
на минералните образци са изцяло от дарения на частни лица, фирми и институции. 
Колекцията на музея е организирана в 7 фонда, представителни образци от които са 
изложени в постоянни експозиции. В експозиционните зали се организират и Временни 
експозиции с образци от особен интерес или тематични. Богат е афишът с културни 
инициативи. Една от най-важните инициативи на музея е ежегодното отбелязване на 
Деня на Земята през месеците април и май.  
 
Специализираната научна библиотека на НМ „Земята и хората” е обособена като 
специализирано звено на музея, за да събира и съхранява специализирана научна 
литература в областта на геологията и минералогията.  
 
National Museum "Earth and Man"  
 
National Museum "Earth and Man" is one of the major mineralogical museums in the world. 
It is located in the city center. The museum covers the mineral kingdom on earth in its 
different aspects - the environment, a source of raw materials and energy, subject to scientific 
knowledge, the subject of emotional and aesthetic impact. Over the years, until today, the 
museum works with many professionals in various fields of geosciences. The museum has a 



Стр. ‐ 53 ‐ от 74 
Анализ на възможностите за използване на информационно ‐комуникационните технологии за подобряване на 
комуникационните механизми в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата в 

районите Възраждане, Триадица и  Лозенец 

 

 

library, exhibition, conference and video rooms, and a number of laboratories. Financial 
resources for setting up the museum and the acquisition of mineral specimens are entirely by 
donations from individuals, companies and institutions. The museum's collection is organized 
into seven funds, representative samples of which are set out in permanent exhibitions. In the 
exhibition halls temporary exhibitions are organized of specimens of particular interest or 
theme. The museum supports lots of cultural initiatives. One of the most important initiatives 
of the museum is the annual celebration of Earth Day in April and May. 
 
Specialized scientific library museum "Earth and People" is established as a specialized unit 
of the museum to collect and store specialized scientific literature in the field of geology and 
mineralogy. 

 
 

16. Национален музей за история на МВР – ул. „Лавеле” № 30  
 
През 1907 г. Народното събрание утвърждава Закон за полицията, в който за първи път 
е отбелязано, че се създава Музей на полицията. От тук насетне всички дейности и 
мероприятия на тази институция вътрешно са обединени от разбирането за Музея като 
лице на МВР. За изминалите години Музеят е извършвал целенасочена научно-
изследователска, събирателска и проучвателска дейност, подчинена на няколко 
основни цели, сред които са: координиране усилията на историци, изследователи и 
хора, работещи в системата на МВР за откриване, изследване и съхраняване на архивни 
материали, документи, снимки, оръжия, униформи, ордени и медали, мемоар и лични 
вещи, подарени на Музея, включване на Музея в дейността на националната музейна 
общност, изграждане на музейни сбирки на териториалните поделения на Музея в 
страната. Сред приоритетните дейности на тази институция е експозиционната. 
Организираните две тематични изложби през 2006 г., „Децата и насилието” (във връзка 
с официалния празник на МВР), „125 години жандармерия”, „Заедно срещу дрогата” 
бяха посетени от ученици от всички училища в района.  
 
National Museum on the Ministry of Interior History 
 
In 1907, the National Assembly approves Law on Police, where a Museum of police was 
supposed to be built. From there on, all the activities of this were driven by an understanding 
of the Museum as a vision of the Ministry of Interior. For the last few  years the museum has 
conducted targeted research, collective and research activity subject to a number of key 
objectives including: coordinating efforts of historians, researchers and people working in the 
police system to detect, study and preserve of archival materials, documents, photographs, 
weapons, uniforms, decorations and medals, memoir and personal belongings, donated to the 
Museum, including the Museum of the activities of national museum community, building 
museum collections of the Museum of regional Offices in the country. Among the priority 
activities of this institution is the expositions. The two thematic exhibitions in 2006, "Children 
and Violence" (in conjunction with the official holiday of the Ministry of Interior), "125 years 
gendarmerie", "Together Against Drugs" were attended by students from all schools in the 
area. 
 
17. Музикален център „Борис Христов" – ул. "Цар Самуил" № 43  
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Къщата, където се помещава музикалният център е била дом на големия оперен певец 
Борис Христов и е построена от родителите му през 20-те години на 20 век. С 
изричното желание да бъде преустроена в културно средище, през 1977 г. къщата е 
дарена от Борис Христов на държавата и оттогава насам е стопанисвана от 
Министерство на културата. В центъра се помещават арт-галерия, музейна експозиция 
за Борис Христов и зала с 50 места, която респектира с рояла „Бьозендорфер”, където 
освен концерти се провеждат публични лекции, литературни четения и бизнес-
коктейли. Има и три помещения, боядисани в различни цветове, във всяко от които се 
„прави” различно изкуство – танц, музика и танцов театър.  
 
Boris Hristov Music Centre 
 
The place that houses the music centre was home of the great opera singer Boris Hristov and 
was built by his parents in the 20s of the 20th century. Due to the desire that the house be 
converted into a cultural center, it was donated by Boris Hristov to the state in 1977 and since 
then managed by the Ministry of Culture. The center houses an art gallery, museum of Boris 
Hristov and a hall with 50 seats, which respects with a huge piano and where concerts are 
held in addition to public lectures, literary readings and business cocktails. There are three 
rooms painted in different colors in each of which different art is in the making - dance, music 
and dance theater. 

 
18. Национален Дворец на Културата – пл. „ България” № 1 
 
Националният дворец на културата е многофункционален комплекс – синтез на 
модерна архитектура с пластични изкуства. Великолепните пространства са 
одухотворени от над сто произведения на монументалната живопис, скулптурата, 
дърворезбата, гоблена, металопластиката и други жанрове. Тук са съсредоточени както 
културният живот на столицата, така и престижна конгресно-конферентна дейност, 
делови и политически събития. Има прекрасни условия и добри професионалисти за 
провеждането на престижни прояви и могат да бъдат посрещнати и най-строгите 
международни изисквания. С времето НДК се е превърнал в естествен притегателен 
център за столичани и гостите на столицата, а силуетът на Двореца на фона на Витоша 
е емблематичен. В залите на НДК са гастролирали знаменити артисти като Херберт фон 
Караян, Клаудио Абадо, Алексис Вайсенберг, Хосе Карерас, Андреа Бочели, Николай 
Гяуров, Рикардо Мути, Монсерат Кабайе, Катя Ричарели, Мирела Френи, Веселина 
Кацарова, Дарина Такова, Анна Томова - Синтова, Гена Димитрова, Емил Чакъров, 
Емил Табаков, Юрий Башмет, Найджъл Кенеди, Емир Кустурица и др. Тук ежегодно се 
провежда Новогодишния музикален фестивал, създаден от маестро Емил Чакъров през 
1986 година. Тогава на голямата сцена могат да бъдат чути великолепни български 
гласове като тези на Веселина Кацарова, Калуди Калудов, Красимира Стоянова, 
Цветелина Василева, Ина Кънчева, Бойко Цветанов, Юлиан Константинов, Орлин 
Анастасов, Румен Дойков, Лъчезар Пръвчев, Емил Иванов, а също така и най-големите 
симфонични оркестри с най-добрите диригенти – Емил Табаков, Росен Миланов, 
Методи Матакиев, Найден Тодоров. Сред тези значими събития, традиция в културния 
афиш на НДК са гостувания на читалищни и училищни състави от район „Триадица” в 
рамките на традиционните „Фестивал на детските игри”, „Салон на изкуствата”, 
„Новогодишен коледен фестивал”, организиране на творчески вечери и премиери на 
книги. 
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The National Palace of Culture  
 
The National Palace of Culture is a multifunctional complex - a synthesis of modern 
architecture and plastic arts. Magnificent spaces are spiritualized by more than one hundred 
works of monumental painting, sculpture, woodcarving, tapestry, metalworking and other 
genres. Here is the centre of the cultural life of the capital, as well as the most prestigious 
congress and conference business, business and political events place. There are excellent 
conditions that meet the most stringent international requirements for professional conduct of 
prestigious events. Over the time, the National Palace of Culture has become a natural 
attraction for local residents and visitors of the capital, and the silhouette of the Palace in front 
of the Vitosha mountain is emblematic. The halls of the National Palace of Culture have 
welcomed the unique performances of famous artists such as Herbert von Karajan, Claudio 
Abbado, Alexis Weissenberg, Jose Carreras, Andrea Bocelli, Nicolai Ghiaurov, Riccardo 
Muti, Dame Montserrat Caballé, Katia Ricciarelli, Mirela Freni, Vesselina Katzarova, Darina 
Takova, Anna Tomova - Sintova , Gena Dimitrova, Emil Chakarov, Emil Tabakov, Yuri 
Bashmet, Nigel Kennedy, Emir Kusturica, and many others. Each year, there is a New Year's 
music festival, created by maestro Emil Chakarov in 1986. The wonderful Bulgarian Voices 
of Vesselina Katsarova, Kaludi Kaludov, Krassimir Stoyanov, Tsvetelina Vassileva, Ina 
Kuncheva, Boyko Tsvetanov, Julian Konstantinov, Orlin Atanasov, Rumen Doykov, 
Lachezar Pravchev, Emil Ivanov, as well as the greatest orchestras of the best conductors - 
Emil Tabakov, Rossen Milanov, Metodi Matakiev, Nayden Todorov could be enjoyed on the 
big stage. Apart from these significant events in the cultural tradition of the National Palace of 
Culture, school groups and community centers from "Triaditza" Quarter are performing 
within the framework of  the traditional "Festival of Children's Games", "Salon of Arts", 
"Christmas New Year Festival", as well as artistic evenings and book performances are held. 
 
19. Храм „Св. Преподобни Паисий Хилендарски” 
 
Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български 
народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда 
му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много 
учени да го сочат за основоположника на Българското възраждане. Канонизиран е за 
светец с писмен акт на Светия Синод на Българската православна църква през 1962 г. 
 
 
Temple Saint Paisius of Hilendar  
 
Saint Paisius of Hilendar or Paisiy Hilendarski (1722–1773) was a Bulgarian clergyman and a 
key Bulgarian National Revival figure. He is most famous for being the author of Istoriya 
Slavyanobolgarskaya, the second modern Bulgarian history after the work of Petar Bogdan 
Bakshev from 1667, “History of Bulgaria”. Most Bulgarians think of him as the forefather of 
the Bulgarian National Revival. 
 
Paisius was born in the Samokov eparchy of the time, probably in the town of Bansko.He 
established himself in the Hilandar monastery on Mount Athos in 1745, where he was later a 
hieromonk and deputy-abbot. Collecting materials for two years through hard work and even 
visiting the lands of the Germans, he finished his Istoriya Slavyanobolgarskaya in 1762 in the 
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Zograf Monastery. The book was the first attempt to write a complete history of Bulgaria and 
attempted to awake and strengthen Bulgarian national consciousnesses. 
 
  
20. Храм „Св. Константин и Елена” 

През 1999 г. се ражда идеята за изграждане на параклис. След оформяне на 
формалностите и изработване на проекта е направена първа копка през м. aвгуст 2003 
г., с което се слага начало на строежа на храма. Строителството се извършва с 
благословията на Софийска Света Митрополия и личната помощ на Негово 
Високопреосвещенство Николай (тогавашен викариен епископ на Софийска Света 
Митрополия). 

Освещаването на Храма се извърши на 8 Октомври 2006г., от Негово 
Високопреосвещенство Николай, в присъствието на столичния кмет Бойко Борисов, 
като в Светия Престол са вградени мощите на св. Трифон, а в същия ден в 
новоосветения храм, бе посрещната частицата от мощите на св. Георги. 

 Понастоящем, храмът целодневно е отворен, извършват се неделни и празнични 
богослужения. Председател на църковното настоятелство е свещеник Василий Василев. 

Temple St. Konstantin and Elena 
 
The idea of building a temple dated 1999. After the formalities and elaboration of the project 
were completed, in August 2003 the beginning of construction of the temple was launched. 
Construction is done with the blessing of the Sofia Holy Bishopric and personal support of 
His Eminence Nikolay (then vicar bishop of Sofia Holy Bishopric). 
 
The consecration of the Temple was on 8 October 2006 by His Eminence Nikolay, in the 
presence of Sofia Mayor Boyko Borisov, in the Vatican built relics of St. Tryphon. Currently, 
the temple is open all day, performing Sunday and festive liturgies. Chairman of the church 
board is a priest Vasilii Vassilev. 
 
21. Паметника на Христо Ботев 
 
Христо Ботьов Петков, известен като Христо Ботев, е български национален герой, 
революционер, поет и публицист, роден на 6 януари 1848 г. (стар стил — 25 декември 
1847) в град Калофер в семейството на учителя, книжовник и обществен деец, даскал 
Ботьо Петков (1815-1869) и Иванка Ботева (1823-1911). 
 
Като национален революционер Ботев се явява продължител на делото на Георги 
Раковски и Васил Левски. Единственото радикално средство за разрешаване на 
националния въпрос той вижда само в революцията. Ботев ратува и за балканска 
федерация като средство, което би съдействало за разрешаване на националния въпрос 
на Балканите. Интернационалист по убеждения, Ботев защитава правото на българския 
народ за самоосъзнаване и самоуправление, обявява се за радикалната революционна 
борба за сметка на „просветителната“ идеология, против експлоатацията на по-слабите 
в социално отношение от страна на по-силните. В международен план той защитава 
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Парижката комуна, познава лично редица руски революционери от неговото време, 
чете Хърбърт Спенсър, Дарвин, Маркс, Бакунин и др. 
 
Hristo Botev Monument 
 
Hristo Botev  (6 January 1848 – 1 June 1876), born Hristo Botyov Petkov, was a Bulgarian 
poet and national revolutionary. Botev is widely considered by Bulgarians to be a symbolic 
historical figure and national hero. 
 
In 1885 a commemoration committee was founded on the date of Botev's death 1 JuneSome 
of the most prominent Bulgarians in the new history of the country, such as Stefan Stambolov 
and Zahari Stoyanov, devoted a lot of attention to Botev and his deeds for Bulgaria. Soon 
Botev became a mythical figure in the Bulgarian National Revival, and is even today 
commemorated as one of the two greatest Bulgarian revolutionaries alongside Vasil Levski. 
 
Every year at exactly 12:00 on 2 June, air raid sirens throughout all of the country resonate for 
a minute to honour Hristo Botev and those who died for the freedom of Bulgaria. People 
everywhere stand still for 2 to 3 minutes until the sirens are stopped. 
 
22. Паметник на загиналите в Балканската война в градинката „Св. Никола” 
 
Балканската война, наричана още Първата балканска война, е военен конфликт между 
Османската империя, от една страна, и съюзените България, Сърбия, Гърция и Черна 
гора, от друга, продължил от 26 септември (9 октомври по нов стил) 1912 до 17 (30) май 
1913 г. 
 
Победата на съюзниците слага край на петвековното османско господство на 
Балканския полуостров. Империята губи всичките си владения на полуострова, с 
изключение на тясна ивица територия по северния бряг на Мраморно море. Останалата 
част на Тракия заедно с Източна Македония попадат под българска власт. Сърбия 
завладява Косово, Северозападна Македония и други области, Гърция – Епир, редица 
острови в Егейско море и Югозападна Македония със Солун, а скоро след Лондонския 
мирен договор е създадена независима албанска държава. Споровете за подялбата на 
Македония водят до разрив в Балканския съюз и до Втората балканска война, която 
избухва само месец след приключването на Първата. 

Човешките загуби на съюзническите войски за България са близо 87 000 души, в т. ч. 
14 000 убити в сражения, 19 000 починали от болести, 50 000 ранени и над 3 000 
безследно изчезнали. 

The monument of the First Balkan War Victims  

The First Balkan War, which lasted from October 1912 to May 1913, pitted the Balkan 
League (Serbia, Greece, Montenegro and Bulgaria) against the Ottoman Empire. The 
combined armies of the Balkan states overcame the numerically inferior and strategically 
disadvantaged Ottoman armies and achieved rapid success. As a result of the war, almost all 
remaining European territories of the Ottoman Empire were captured and partitioned among 
the allies. Ensuing events also led to the creation of an independent Albanian state. Despite its 



Стр. ‐ 58 ‐ от 74 
Анализ на възможностите за използване на информационно ‐комуникационните технологии за подобряване на 
комуникационните механизми в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата в 

районите Възраждане, Триадица и  Лозенец 

 

 

success, Bulgaria was dissatisfied over the division of the spoils in Macedonia, which 
provoked the start of the Second Balkan War. 

The Treaty of London ended the First Balkan War on 30 May 1913. All Ottoman territory 
west of the Enez-Kıyıköy line was ceded to the Balkan League, according to the status quo at 
the time of the armistice. The treaty also declared Albania to be an independent state. Almost 
all of the territory that was designated to form the new Albanian state was currently occupied 
by either Greece or Serbia, which only reluctantly withdrew their troops. Having unresolved 
disputes with Serbia over the division of northern Macedonia and with Greece over southern 
Macedonia, Bulgaria was prepared, if the need arose, to solve the problems by force, and 
began transferring its forces from Eastern Thrace to the disputed regions. Unwilling to yield 
to any pressure Greece and Serbia settled their mutual differences and signed a military 
alliance directed against Bulgaria on 1 May 1913, even before the Treaty of London had been 
concluded. This was soon followed by a treaty of "mutual friendship and protection" on 19 
May/June 1, 1913. Thus the scene for the Second Balkan War was set. 
 
23. Домът на писателя Стефан Дичев 
 
Роден и израсъл във Велико Търново, през 1938 г., писателят Стефан Дичев завършва 
гимназия в родния си град, след което следва строително инженерство в Чехия (по това 
време протекторат Бохемия и Моравия). Завършва право в Юридическия университет 
на Софийския университет през 1943 г. Има афинитет към политикономическите 
науки, но след деветосептемврийския преврат се отдава на писателска и редакторска 
дейност. 
 
Стефан Дичев е директор и един от създателите на поредицата на български език 
"Световна класика" на издателството "Народна култура". В поредицата издава романа 
на Михаил Булгаков "Майстора и Маргарита", преди още да е взето решението за 
пускането му книжния пазар в СССР, след което е уволнен от издателството. От 1962 
до 1990 г. е главен редактор на основаното от него младежко списание "Космос". 
 
The House of Stefan Dichev 
 
Born and raised in Veliko Tarnovo, in 1938, the writer Stefan Dichev graduated from high 
school in his hometown, and then studied civil engineering in the Czech Republic (then 
Protectorate of Bohemia and Moravia). He graduated in law from Sofia University in 1943, 
where his affinity for political-science was provoked, but after the 9th of September’s coup he 
devoted himself to writing and editorial work. 
 
Stefan Dichev was the director and cofounder of the Bulgarian language series "World 
Classics" of "Folk Culture" publishing house. From 1962 to 1990 he was editor of its youth-
based magazine "Cosmos". 
 
24. Лъвов мост 
 
Лъвов мост е важно и натоварено кръстовище и мост в централните части на София. 
Преди построяването му през 1889 г. на това място се е намирал Шареният мост. 
Мостът преминава над Владайската река и е разположен на кръстовището на бул. 
"Мария Луиза" и бул. "Сливница", като свързва Централната жп гара и Централната 
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автогара с центъра на града. Мостът е една от забележителностите на столицата, както 
и символ на столичния район Сердика. В непосредствена близост до моста и 
кръстовището се намира и едноименният площад Лъвов мост. 
 
Очаква се след 2012 година площад „Лъвов Мост“ да се обслужва от Софийското 
метро, след като се построи и пусне в експлоатация станция 7 от Втори 
Метродиаметър. Очаква се и мащабна реконструкция на кръстовището на Лъвов мост, 
след която бул. "Сливница" и бул. "Мария Луиза" ще се разминават на две нива 
непосредствено над планираната станция на Софийското метро. 
 
Lions' Bridge, Sofia 
 
The bridge was built from stone at the place of an older bridge called Sharen Most (Шарен 
мост, "Motley Bridge") because it was decorated with red and yellow stripes. The name of 
Lions' Bridge comes from the four bronze sculptures of lions, its most recognizable feature. 
All metal elements of the bridge were produced by the Austrian company of Rudolph Philipp 
Waagner, and electric lights were installed in the early 1900s. The entire construction of the 
bridge cost 260,000 golden leva. 
 
25. Черковен храм на Софийската Духовна Семинария „Свети Иван Рилски 
Чудотворец” 
 
Свети преподобни Йоан (Иван) Рилски е български духовник, най-известният 
български светец и отшелник, небесен закрилник и покровител на българския народ, 
патрон и основател на най-големия ставропигиален манастир в България - Рилския, 
патронът на българските будители. 
 
 
St Ivan Rilski Church 
 
Saint Ivan of Rila (876 – c. 946) was the first Bulgarian hermit. He was revered as a saint 
while he was still alive. The legend surrounding him tells of wild animals that freely came up 
to him and birds that landed in his hands. His followers founded many churches in his honor, 
including the famous Rila Monastery. One of these churches, "St Ivan Rilski" was only 
discovered in 2008 in the town of Veliko Tarnovo. Today, he is honored as the patron saint of 
the Bulgarian people and as one of the most important saints in the Bulgarian Orthodox 
Church. 
 
St. Ivan of Rila is considered the patron saint of Bulgaria and Bulgarian people, and he is 
venerated widely both in his native country as well as among the Bulgarian diaspora abroad. 
He is traditionally regarded as the founder of the Rila Monastery, a UNESCO World Heritage 
Site regarded as one of Bulgaria's most important cultural, historical and architectural 
monuments. One of Chicago's two Bulgarian Orthodox churches St. Ivan of Rila Church is 
dedicated to him, located in the Portage Park community area. 
 
26. Къщата на певицата Илка Попова 
 
Илка Стефанова Попова е българска оперна певица, мецосопран. Тя е родена през 1905 
година в София в семейството на публициста Стефан Мавродиев. През 1913 година 
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започва да пее в детски любителски хор, а от 1921 година учи оперно пеене при Иван 
Вулпе в Държавната консерватория. На следващата година, едва седемнадесетгодишна, 
дебютира в Софийската опера в ролята на Амнерис в операта „Аида“ от Джузепе 
Верди. След дипломирането си в София продължава обучението си в Италия, Австрия 
и Франция. В продължение на 21 години работи в Гран Опера в Париж и постига 
международна известност. Тя е и първата българска певица,пяла в операта Ла Скала в 
Милано. Умира през 1979 година. 
 
The house of Ilka Popova 
 
Ilka Stefanova Popova is a Bulgarian opera singer, mezzo-soprano. She was born in 1905 in 
Sofia in the family publicist Stephen Mavrodiev. In 1913 she started singing in a children's 
amateur choir, and from 1921 studied opera singing with Ivan Vulpe at the State 
Conservatory. The following year, only seventeen, she debuted at the Sofia Opera in the role 
of Amneris in the opera "Aida" by Giuseppe Verdi. After graduating in Sofia she continued 
her studies in Italy, Austria and France. In 21 years working at the Grand Opera in Paris and 
achieved international renown. She is the first Bulgarian singer, sang in the opera La Scala in 
Milan. She died in 1979. 
 

27. Женски пазар 

Женският пазар е един от основните пазари в София. Намира се в центъра в близост 
до Лъвов мост. Старото име на пазара е „Георги Кирков“, а други бивши имена са били 
„Житен пазар“ и „Конски пазар“. Обособява се още преди Освобождението от 
османско иго през 1878 г.“ 

Women Market 

The Women market is one of the main markets in Sofia. It is located in the center near the 
Lion's Bridge. The old name of the market is "George Kirkov" and other former names were 
"Wheat Market" and "Horse Market." It exists even before the liberation from Ottoman rule in 
1878. 

28. Софийска синагога 

Софийската синагога е построена през 1909 година по проект на известния 
австрийски архитект Фридрих Грюнангер, който взима за модел синагогата във Виена, 
разрушена по-късно от нацистите. Тя се намира на улица „Екзарх Йосиф“ №16, 
непосредствено до Халите, Женския пазар и улица „Пиротска“, едни от най-
колоритните и оживени места на столицата. На същото място се е издигала старата 
синагога на София - "Ахава и хасед". 

Софийската синагога официално е открита на 9 септември 1909 г. Тя е най-голямата на 
Балканския полуостров и трета по големина в Европа след тези в Будапеща и 
Амстердам. Може да побере над 1000 човека в централното помещение, предназначено 
за мъжете и по вътрешните балкони, където се молят жените. Истинско произведение 
на изкуството е двутонният полилей (най-голям в България), който украсява храма. В 
двора има микве - малка баня за ритуални умивания. 
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The Synagogue in Sofia 

The Sofia Synagogue is the largest synagogue in Southeastern Europe, one of two 
functioning in Bulgaria and the third-largest in Europe. 

Constructed for the needs of the Bulgarian capital Sofia's mainly Sephardic Jewish 
community after a project by the Austrian architect Friedrich Grünanger, it resembles the old 
Moorish Leopoldstädter Tempel in Vienna and was officially opened on 9 September 1909 in 
the presence of Tsar Ferdinand I of Bulgaria. The first preparations for the synagogue's 
construction date to 1903, while the construction itself had begun on 13 November 1905. The 
construction of a grand new synagogue was part of the reorganization efforts of the Bulgarian 
Jewish community under Lemberg-born Chief Rabbi Marcus Ehrenpreis and local leaders 
Ezra Tadjer and Avram Davidjon Levy. Prior to the construction of the new synagogue, the 
lot in central Sofia had been occupied by an older synagogue. 

One of the architectural monuments of Sofia, the synagogue, located in the very centre of the 
city near the Central Market Hall, can accommodate 1,300 worshippers. The Sofia 
Synagogue's main chandelier weighs 1.7 tons and is the largest in the country. 

Despite the building's size, the services are normally only attended by some 50 to 60 
worshippers due to the aliyah of most of Bulgaria's Jews to Israel and the secularity of the 
local Jewish population. 

The architectural style is essentially Moorish Revival, with elements of the Vienna Secession 
and, in the facade, Venetian architecture. The main premise has a diameter of 20 m and is 31 
m high. It is topped by an octagonal dome. The interior is richly decorated, featuring columns 
of Carrara marble and multicoloured Venetian mosaics, as well as decorative woodcarving. 
The entire building takes up 659 m². 

Since 8 May 1992 the Sofia Synagogue also houses the Jewish Museum of History, which 
includes the Jewish Communities in Bulgaria and the Holocaust and the Salvation of the Jews 
in Bulgaria expositions. A souvenir shop is also in operation. 

29. Джамията „Баня баши” 

Джамията „Баня баши” се намира в центъра на София, на булевард „Мария Луиза”. 
Построена е по инициатива и с финансовата подкрепа на молла Ефенди Кадъ 
Сейфуллах и е известна като Джамията на Молла Ефенди. Дело е на прочутия османски 
архитект Мимар Синан, който е построил също и джамията на султан Селим в Одрин и 
„Сюлеймание джами” в Истанбул. 

Заради цифрата 974 на арката над врата се счита, че е построена през 974 г. по хиджра 
(ислямски календар) или 1566-1567 г. Основната сграда е четириъгълна, има четири 
ъглови кубета и едно централно, както и минаре. В предната част има пристройка 
(тетимме) с три малки кубета, построена в памет на съпругата на Кадъ Сейфуллах 
Ефенди. 
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Джамията е построена според тенденциите в архитектурата от XVI в. Иззидана е от 
дялан камък и тухла. На четирите етажа има малки кули, под които през обръчи се 
спускат подпорни съоръжения. 

Молитвената зала и арките са изцяло изградени от дялан камък. Колоните са издялани 
от едно цялостно каменно тяло и са в матов цвят, а куполът е покрит с олово. Днес в 
джамията всеки петък се извършва молитва с около 500, а по време на байрам – с близо 
1000 вярващи. 

The mosque Banya Bashi 
 
The mosque Banya Bashi is situated in the center of Sofia, on Maria Luisa boulevard. It was 
built by the initiative and with the financial support of Mullah Effendi Kada Seyfullah and is 
also known as Mollah Effendi Mosque. It was designed by the famous Ottoman architect 
Mimar Sinan, who also built the mosque of Sultan Selim on Edirne and the Suleymaniye 
Mosque in Istanbul. 
 
Because of the number 974 above the entrance arch, the mosque is considered to be built in 
974, the Hijri (Islamic calendar) or in 1566 - 1567 AD. The main building has a square shape 
and four corners and one central dome, and a minaret. There is an outhouse (tetimme) with 
three small domes in the front part of the complex, built in memory of Kada Seyfullah 
Effendi’s wife.  
 
The mosque was built in accordance with the trends in architecture in the 16th century. It was 
made of stone and bricks. There are small towers on the four floors, under which the 
supporting facilities descend through hoops.  
 
The prayer hall and the arches are completely made of stone. The columns were carved of one 
full stone piece and are of opaque color, the dome is lead-plated.  
Nowadays, a public worship with about 500, and during Bayram – with nearly 1,000 
believers, is carried out every Friday in the mosque. 
 
30. Статуя на Света София  
 
8-метровата статуя на Св. София, се издига на пилон, висок 14 метра, в пространството 
пред Булбанк, в сърцето на София. Автор на монументалната скулптура, която 
предизвиква множество обществени дебати и недоволства, е дело на известния 
български скулптор Георги Чапкънов.  
 
Четиритонната женска фигура, изработена от бронз и галванична мед, беше издигната 
над метростанция "Сердика" през 2001 г. В едната си ръка Света София държи лавров 
венец и благославя. На другата й ръка е кацнал бухал - символ на мъдростта. 
 
The Statue of St. Sofia 
 
The 8-foot statue of St. Sophia, rises to a 14 meters high pole right in the heart of Sofia. 
Author of this monumental sculpture, that still rises public debates and grievances, is the 
famous Bulgarian sculptor Georgi Chapkanov. 
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The 4 tones female figure made of bronze and copper electroplating was erected over the 
railway "Sofia" in 2001 In the one hand Sophia holds a laurel wreath and blesses. In the other 
hand it is perched owl - the symbol of wisdom. 

 
 
EVENTS 
 
1. Международен фолклорен фестивал София 
 
Провеждан от Столична община, под патронажа на Председателя на Столичен 
общински съвет, Международният фолклорен фестивал София е една от културните 
прояви с международен мащаб и особена национална значимост, които ни помагат да 
съхраним своя национален облик чрез нашия фолклор. 
 
На този форум си дават среща представители на различни култури от цял свят. Стотици 
танцьори, музиканти, певци стават съпричастни на една магическа интернационална 
сила, която ги обединява – голямата любов към фолклора, който техните предци са 
сътворили през вековете. В международен фолклорен фестивал София взимат участие 
състави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. 
 
Той се провежда всяка година през месец юли в град София и е с продължителност не 
по-малко от 5 дни.  

 
International Folklore Festival in Sofia 
 
Conducted by the Sofia Municipality, under the patronage of the President of Sofia Municipal 
Council, the International Folklore Festival in Sofia is one of the cultural events with 
international and national importance, particularly aiming at preserving the national image 
through Bulgarian folklore. 
 
There are representatives of different cultures from around the world on this forum. Hundreds 
of dancers, musicians, singers become involved in this magical international force that unites 
them - the great love of the folklore, created over the centuries by their ancestors. Participants 
of the festival are from all over the world - Europe, Asia, Africa and South America. 
 
It is held annually in July in Sofia and lasts for at least 5 days. 
 
2. SOFIA ARCHITECTURE WEEK 

Sofia Architecture Week (26 ноември - 2 декември) е ежегоден международен фестивал 
за архитектура, който тази година ще има своето 5-то юбилейно издание. Стартирал 
като двудневна конференция през септември 2008 г., той прераства в едноседмична 
платформа за среща и обмен на идеи в областта на архитектурата, интериора, 
ландшафта и градската среда. Основна цел на събитието е чрез широк обществен и 
професионален дебат да инициира устойчиви архитектурни и социални практики. 
Наситената и разнообразна програма включва презентации, изложби, дискусии, 
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работилници, прожекции и намеси в градската среда, както и творчески ателиета за 
най-малките. 

Всяка година Sofia Architecture Week представя тенденциите в съвременната 
архитектура с фокус върху конкретна тема – през 2012 г. това е взаимодействието 
между култура и архитектура, в контекста на кандидатурата на София за Европейска 
столица на културата през 2019 г. Участниците и аудиторията на фестивала ще бъдат 
поканени да проследят, изследват и моделират взаимовръзките между пространствата 
за култура и техните автори, ползватели, мениджъри, публика и творческо съдържание. 

Sofia Architecture Week (November 26- December 2) 

Sofia Architecture Week (November 26- December 2) is an annual international festival of 
architecture and in 2011 celebrated a fifth anniversary edition. It started as a two-day 
conference in September 2008, and became a week-long platform to meet and exchange ideas 
in architecture, interior, landscape and urban environment. The main purpose of the event is to 
bring together broad public for a professional debate on sharing, applying and initiating 
sustainable architectural and social practices. The intense and varied program includes 
presentations, exhibitions, discussions, workshops, screenings and interventions in urban 
areas, as well as creative workshops for the kids. 

Each year Sofia Architecture Week presents trends in contemporary architecture with a focus 
on a specific topic - in 2012 it is the interaction between culture and architecture in the 
context of the application of Sofia for European Capital of Culture in 2019. Participants and 
audience of the festival will be invited to monitor, investigate and model the relationships 
between spaces for culture and their authors, users, managers, public and creative content. 

3. Sofia Design Week 

Sofia Design Week (1 - 8 юни) е международен фестивал за дизайн и визуална култура. 
Провежда се всяка година през юни месец в София. Програмата му включва 
професионален форум с участието на изтъкнати имена от цял свят и ред събития със 
свободен достъп за широката публика - изложби, творчески работилници, дискусии, 
лекции, детска програма, филми, книги, партита. 

Sofia Design Week се стреми да служи за платформа, която стимулира и подкрепя 
развитието на дизайн професионалистите в България. Същевременно, целта на 
събитието е да представя и популяризира устойчиви и стойностни практики за по-добра 
и смислена визуална среда от цял свят. 

Sofia Design Week (1 – 8 June) 

Sofia Design Week 1 – 8 June is an international design and visual culture. It is held each year 
in June in Sofia. Its program includes a professional forum with distinguished names from all 
around the world and events with free access to the public - exhibitions, workshops, 
discussions, lectures, children's program, movies, books, parties. 

Sofia Design Week aims to serve as a platform that encourages and supports the development 
of design professionals in Bulgaria. However, the purpose of the event is to present and 
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promote sustainable and valuable practices for better and meaningful visual environments 
around the world. 

 
4. Арт фест (20 - 21 август) 

Един наистина необикновен фест. Куп млади автори, които на драго сърце разкриват 
тайните на своето изкуство... 

Парцалени кончета. Анимация от пластилин. Фигурки от полимерна смола. Рисунки 
върху пясък. Обици от канела. Рози от теглена ...захар. Огнени пойове. Жерави от 
хартия. Одеалца от парченца плат. Весели картички. Вълнени сапунчета. Хартиени 
завъртулки. Плетени цветя. И още цял куп вълнуващи изненади... 

Аrt Fest (20 - 21 August) 

The Art Fest is a truly extraordinary festival where a bunch of young writers willingly reveal 
the secrets of art ... 

There one could enjoy rag horses, animation of plasticine, figures from the polymer resin. 
Visitor could also see some drawings on the sand, earrings from cinnamon, roses from 
pulled... sugar. There are also paper cranes, blankets of pieces of cloth, funny handmade 
cards. Huge interest could be raised from the wool bars of soap, all the paper quirks, and 
knitted flowers. And a whole bunch of other exciting surprises ... 

 
5. SOFIA DANCE WEEK (26 септември - 02 октомври) 
 
Sofia Dance Week е международен фестивал за съвременен танц – изумителното и 
безгранично изкуство, което събира в една стихия театър, балет, музика, цирк, кино, 
дигитални технологии и всичко, на което са способни човешкото тяло и ум.  
 
Всяка есен Sofia Dance Week представя едни от най-вдъхновяващите и авангардни 
спектакли от световните танцови сцени. Критиката често ги нарича зрелищни, 
концептуални, изящни, драматургични, експериментални… За организаторите на Sofia 
Dance Week, те са само емоция - чиста и разтърсваща. 
 
SOFIA DANCE WEEK (26 September - 02 October) 
 
Sofia Dance Week is an international festival for contemporary dance - an infinitely amazing 
art that brings elements of theater, dance, music, circus, cinema, digital technology and 
everything coming from human body and mind. 

 
Every autumn Sofia Dance Week presents one of the most inspiring and modern dance 
performances from the world scene. Critics often call them spectacular, conceptual, delicate, 
drama, experimental ... For the organizers of Sofia Dance Week, they are just an emotion - 
pure and mind-breaking. 
 
6. Фестивал "София диша" (ежегодно, едноседмичен през м. август) 
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Многожанровият фестивал е част от програмата на София за кандидатстване на града 
за „Европейска културна столица 2019”. След миналогодишния успех на фестивала, 
тази година организаторите доразвиха събитията, като всяка неделя на август ще бъде с 
различен тематичен акцент. 
 
По време на фестивала ще има постоянна програма, включваща разнообразни 
забавления за деца и възрастни – циркови артисти, фокуси, капоейра забавления, дартс, 
джаги, музика и други. 
 
Sofia Breathes Festival (August each year) 
 
This multy-genre festival is part of the Sofia’s application for a European Cultural Capital 
2019. 
 
After last year's success (2011) of the festival, this year the organizers developed a different 
thematic focus for the events that will happen each Sunday in August. 
 
During the festival there will be a permanent program, including entertainment for children 
and adults - circus, tricks, Capoeira entertainment, darts, table football, music and more. 

 
 

7. РЕТРО СОФИЯ ФЕСТ (ежегодно, 3 дни през м. септември) 
 
РЕТРО СОФИЯ ФЕСТ - Пътеводител на Забравена София е мултижанров интерактивен 
културен фестивал, който с магията на словото, фотографията, художественото 
изкуство, танца, модния дизайн, сценографията и киното ще ни потопи, нас, 
съвременниците, в романтичната атмосфера на отминалата и забравена епоха и 
същевременно ще ни даде шанс да направим връзката между времената и да открием 
онези вечни механизми на живота, които ще ни позволят смело да продължим напред. 

 
RETRO SOFIA FEST (September each year) 

 
RETRO SOFIA FEST - Guide to Forgotten Sofia is a multi-genre interactive cultural festival 
using the magic of the words, photography, graphic arts, dance, fashion design, production 
design and cinematography to dive us, present living people, in the romantic atmosphere of 
the forgotten era and also give us a chance to make the connection between time and discover 
mechanisms of eternal life, which will allow us to move forward boldly. 
 
8. DA Fest (ежегодно, 5 дни през м. септември) 
 
DA Fest е международен фестивал, организиран от Националната художествена 
академия в София, който среща българската публика с нови тенденции и важни 
постижения в сферата на дигиталните изкуства – дигитално видео, интерактивен 
пърформанс и инсталация, нет арт, саунд арт и всякакви други проявления на 
визуалното творчество. 
 
DA Fest (September each year) 
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DA Fest is a festival organized by the National Art Academy in Sofia. It makes possible the 
meeting of the Bulgarian public with new trends and important developments in the field of 
digital art - digital video, interactive performance and installation art, sound art and all other 
manifestations of visual art . 
 
9. Водна кула арт фест (юни) стартира плахо преди няколко години, но вече се 
превърна във важна градска традиция. От него винаги е лъхало на приказност, а тази 
година ни изстрелва директно в страната на чудесата за непукисти... относно 
реалността. За пета поредна година международният арт фестивал "Водна кула" 
представи селектирани работи на творци  в сферата на съвременното изкуството. В 
дните между 24-ти и 30-ти юни, 2012 г., бяха показани инсталации и творби на 150 
артисти от цяла Европа, Китай, Израел, САЩ, разработващи темите за качеството на 
живота в градска среда, екология, неформална арт комуникация, социално-ангажиращо 
изкуство.  
 
"Водна кула 2012" се проведе на пет места в центъра на София: Водна кула - "Лозенец", 
подземие "Сердика" (бивш магазин София), магазин "Рока", Централна минерална 
баня, от 1-ви до 10-ти юли има и съпътстваща музикална програма, както и  фест със 
спектакли и съвременни театрални постановки.  

Тази година Столичния общински съвет прие "Водна кула" арт фест да стане част от 
Календара на културните събития на общината. 

Water Tower Art Festival (June) 

The Water Tower Art Festival timidly started some years ago but has now become an 
important urban tradition. It always smells of magic, and shoots directly into the Wonderland 
for nonchalant fellows ... in regard to reality. 

In June, 2012, for the fifth consecutive year, the international art festival "Water Tower" 
presented selected works of artists in the field of contemporary art. In the days between the 
24th and 30th June, 2012, installations and works of 150 artists from all over Europe, China, 
Israel, USA, exploring themes of quality of life in the urban environment, ecology, art, 
informal communication, socially engaged art were presented. 

This year, the Municipal Council adopted the "Water Tower" Arts Festival to become part of 
the Cultural events calendar of the municipality. 

 
10. „Хоро се вие, извива” (м. март) 

„Хоро се вие, извива” е първият по рода си фестивал за любителски групи за народни 
хора, създаден и организиран от НЧ ”Димитър Динев 1937”. 

През 2007г. първото издание на фестивала събра 21 групи. Интересът към форума 
непрекъснато нараства. В последните издания се надиграват 84 групи от цялата страна 
с над 2400 участника. 
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Организаторите разделят групите на малки и големи в зависимост от броя на 
участниците в тях и връчват двоен награден фонд. Целта на форума е да запазва и 
популяризира българските автентични народни хора. 

Horo is in the Dance 

Horo is in the Dance is the first ever festival of amateur folk groups, created and organized by 
the National Community Centre "Dimitar Dinev 1937." 

The first edition of the festival in 2007 gathered 21 dancing folk groups. The interest towards 
the forum is constantly increasing. In recent editions more than 84 dancing groups from 
across the country with over 2,400 participants are dancing in competition. 

Organizers divide the groups small and large depending on the number of participants and 
award double prize money. The forum aims to preserve and promote the authentic Bulgarian 
folk dances. 

11. Фестивал за танци и бойни изкуства (м. април) 

В рамките на три дни, Фестивал за танци и бойни изкуства събира и представя под един 
покрив най-популярните танци и бойни изкуства в света. По време на фестивалните 
дни се представят 40 стила танци (латино и народни танци, хип-хоп, брейк, MTV, 
бални, ориенталски, модерни и нестандартни танци), а също - демонстрации на над 20 
бойни спорта и изкуства (бокс, кик бокс, джудо, MMA, карате, кунг-фу, айкидо, тай-чи, 
техники за самозащита и др.) 

Три дни без почивка се редуват танц, бойно изкуство, танц и отново бойно изкуство, и 
така, докато публиката се срещне с всичките 40 стила танци и 20 бойни изкуства. 

Festival of dance and martial arts (April) 

Within three days, the Festival of dance and martial arts collects and presents under a roof the 
most popular dances and martial arts in the world. During the festival days 40 dance styles are 
presented (Latin and folk dance, hip-hop, breakdancing, MTV, ballroom, oriental, modern and 
unconventional dance) as well as over 20 demonstrations of martial arts and sports (boxing, 
kick boxing, Judo, MMA, karate, kung-fu, aikido, tai chi, self-defense techniques, etc.). 
Three days without rest, there are dances, martial arts, dances and martial arts again, and so 
on until the audience meets with all 40 dances and 20 martial arts. 

12. Национален фестивал за операторско майсторство “Златното око”(м. май) 

Фестивалът е основан в памет на известния български кинооператор Димо Коларов 
(1924-1997), който е роден тук. Провежда се веднъж на две години по време на 
Майските дни на културата в града и води началото си от 1998 година.  

В конкурсната програма на кинофестивала могат да участват игрални, документални и 
студентски филми. Организира се от Община Попово и Съюза на филмовите дейци в 
България, в сътрудничество с Министерството на културата, Национален филмов 
център, Асоциацията на българските оператори и други. 
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Сред носителите на Голямата награда за операторско майсторство “Златното око” 
досега, са: Константин Занков за филма “Търпението на камъка”, Емил Топузов за 
филма “Дан Колов”, Христо Бакалов за “Опашката на дявола”, Георги Николов за 
“Пътуване към Йерусалим”, Пламен Сомов за “Откраднати очи”. 

National Festival for cinematography "Golden Eye" (May) 
 
The festival was founded in memory of the famous Bulgarian cameraman Dimo Kolarov 
(1924-1997), who was born here. It is held every two years during the celebrations of culture 
in May in the city and dates back to 1998. 
 
The competition program of the festival gives the opportunity of participation of films, 
documentaries and student films. It is organized by the Municipality Popovo and the Union of 
Film Makers in Bulgaria, in cooperation with the Ministry of Culture, the National Film 
Center, the Association of Bulgarian operators and others. 
 
Some of the winners of the “Golden Eye” prize for cinematography are: Konstantin Zankov 
with the movie “The Patience of the Stone”, Emil Topuzov with the movie “Dan Koloff”, 
Hristo Bakalov for “The Devil's Tail”, Georgi Nikolov for “Journey to Jerusalem”, Plamen 
Somov for “Stolen Eyes”. 
 
 
13. Mellow Music Festival (м. юли) 

Mellow Music Festival е музикален градски фестивал. Гостите на фестивала са 
утвърдени музикални иноватори и млади артисти, за които тепърва ще чуваме. 
Обединява ги инструменталният подход към електронната музика и фактът, че са 
посланици на стилове, които не са представени на българската сцена. Фестивалната 
треска премина през Борисовата градина, улица Шишман и пресечките й и 6 клуба, 
разположени на метри един от друг в района около Националния дворец на културата. 

Mellow Music Festival (July each year) 

Mellow Music Festival is a music city festival. The guests of the festival are renowned 
musical innovators as well as young artists. What unites them is the instrumental approach to 
electronic music and the fact that they are ambassadors of styles that are not represented on 
the Bulgarian scene. The Festival’s fever is going through Borisova Gradina Park, Shishman 
street and 6 clubs located a few meters from each other in the area around the National Palace 
of Culture. 

14. "On! Fest" (м. септември) 
 
Целта на "ON! Fest’ 2011" е да събере на едно място най-популярните младежки 
занимания: съвременна музика, състезания и демонстрация по танци, скейтборд, 
графити, японска култура, beatbox и други. Програмата включва и представяне на нови 
IT технологии и турнири по компютърни и конзолни игри, които ще наситят 
атмосферата с още по-силни емоции. 
 
"ON! Fest" се разгръща на голяма площ, върху която са бъдат разположени различни 
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точки на младежки интереси. В тях се редуват демонстрации, уъркшопове, семинари, 
музикални и танцови конкурси, лекции и дискусии на теми, които вълнуват младите 
хора. 
 
Първият "ON! Fest” (16-18 септември, 2011 г.) протече в 5 тематични зони със 
собствена програма, наситена и пълна с атракции - Party ON!, Street ON!, Dance ON!, 
Technology ON! и Aniventure. 
 
On! Fest (September each year) 
 
The objective of "ON! Fest '2011" is to bring together the most popular youth activities: 
contemporary music, competitions and demonstrations in dance, skateboarding, graffiti, 
Japanese culture, beatbox and others. The program includes the presentation of new IT 
technologies and tournaments in computer and console games, which fills the atmosphere 
with even more excitement. 
 
"ON! Fest" unfolds over a large area on which different parts of youth interests are located. 
Demonstrations, workshops, seminars, music and dance competitions, lectures and 
discussions on topics that concern young people take turns. 
 
The first ON! Fest (16-18 September 2011) was conducted in five thematic areas with own 
program, intensity and attractions - Party ON!, Street ON!, Dance ON!, Technology ON! and 
Aniventure. 

 
 
15. Sofia Vocal Fest 
 
Целта на форума е не просто да се насладим на глобалното разнообразие на най-стария 
и фин музикален инструмент в света – човешкият глас, но и да бъде предизвикан 
диалог на езика на музиката между публиката, българските и световните вокалисти.  
Жанровете, в които вокалното изкуство е представено, са джаз, суинг, поп, 
експериментална музика, църковна музика, фолклор и фюжън/уърлд музика.  
Първият международен фестивал на световното вокално изкуство е проведен между 27 
ноември и 4 декември, 2011 г. в София.  
 
Sofia Vocal Fest  
 
The forum aims not just to enjoy the global diversity of the oldest and the finest musical 
instrument in the world - the human voice, but also to provoke dialogue between the language 
of music audience, and Bulgarian and international vocalists. 
 
The main genres represented are jazz, swing, pop, experimental music, church music, folk and 
fusion / world music. 
 
The first international festival of vocal art world was conducted between November 27 and 
December 4, 2011 in Sofia. 
 
16. Салон на изкуствата 
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Салон на изкуствата се фокусира върху съвременното българско изкуство. И 
категорично слага акцент върху българската култура на днешния ден, такава, каквато е. 
Без излишна претенция, но с признание към усилията на артистите да творят. Въпреки 
всичко да бъдат вдъхновени. Салон на изкуствата 2012 е градски, модерен и 
концептуален фестивал. Салон на изкуствата цели да преобрази Националния дворец на 
културата и да превърне през месец май всяка година сградата в огромна градска 
инсталация, която предефинира визията, присъствието и функцията й като 
емблемaтично софийско пространство. Каквото трябва да бъде. НДК продуцира по-
голямата част от събитията на Салона и за първи път тази година ще изнесе част от 
програмата във Варна. 
 
Arts Salon 
 
Arts Salon focuses on contemporary Bulgarian art. And definitely puts the emphasis on 
Bulgarian culture of today, such as it is. No excess claim, but a tribute to the efforts of artists 
to create. Nevertheless, to be inspired. Arts Salon 2012 is urban, modern and conceptual 
Festival. Arts Salon aims to transform the National Palace of Culture and turn in May each 
year in building large urban system that redefines the vision, the presence and function as 
emblematic space. Whatever needs to be. NPC produces the majority of the events of the 
Salon for the first time this year will deliver part of the program in Varna. 
 
17. Киномания 
 
Киномания е международен фестивал за независимо кино. Фестивалът обикновено 
предлага ексклузивни премиери и най-коментираните заглавия. Зрителите могат да 
гледат последните филми на Педро Алмодовар, Никита Михалков и Ларс Фон Триер, 
както и новите ленти с Робърт де Ниро, Моника Белучи, Антонио Бандерас, Кейт 
Бланшет. 
 
Всяка година форумът преминава под различно мото и представя на зрителите над 40 
филма в различни категории. Програмата включва прожекции в кината в София, а в 
последни година форумът гостува и в Варна и Пловдив.  
 
Kinomania 
 
Kinomania is an international festival for independent cinema. The festival usually offers 
exclusive premieres and most discussed titles. Viewers can watch the latest films of Pedro 
Almodovar, Nikita Mikhalkov and Lars Von Trier, and new bands with Robert De Niro, 
Monica Bellucci, Antonio Banderas, Cate Blanchett. 
 
Each year the forum goes under a different motto and presented to viewers over 40 films in 
various categories. The program includes screenings in cinemas in Sofia and in recent years 
visited the forum in Varna and Plovdiv. 
 
18. Elevation Music Festival  
 
Мисията на фестивала е да се утвърдим и наложим фестивалната култура в България. 
ELEVATION запознава българската публика с новите световни музикални тенденции и 
среща меломаните с любими групи и артисти, както и млади български банди. На 
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Главната Сцена на Фестивала българските меломани ще имат щастието да срещнат, 
както световно известни и утвърдени имена от музикалната сцена, така и бързо 
набиращи популярност изпълнители от различни музикални жанрове – pop, funk, jazz, 
swing, electro swing, soul, Hip Hop, reggae, R&B, alternative and experimental rock, ska, 
punk и др. 
 
Elevation Music Festival 
 
The mission of the festival is to establish tradition by introducing and affirming the festival 
culture in Bulgaria. ELEVATION presents the Bulgarian audience with the new musical 
trends and meets the music lovers with their favourite groups and artists, as well as young 
Bulgarian bands. On The Main Stage of the Festival the Bulgarian fans will enjoy seeing not 
only world-famous and eminent stars from the musical scene, but also rising performers from 
various genres - pop, funk, jazz, swing, electro swing, soul, Hip Hop, reggae, R&B, 
alternative and experimental rock, ska, punk and more. 
 
 
19. София филм фест 
 
За 16-та година СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ (Sofia International Film Festival) ще събере 
филми, гости, звезди, журналисти и почитатели на доброто кино в София. Между 9-и и 
18-и март 2012,  най-мащабното международно киносъбитие в България отново ще 
заяви присъствието си като един от значимите фестивали в Югоизточна Европа, влязъл 
в класацията на 50-те топ фестивала според сп. „Варайъти”, който достойно представя 
страната ни по целия свят. Започнал като тематичен мюзик фест, преминавал успешно 
през 15-те си издания, Киномаратонът на годината е събитие със сериозни заявки и за 
най-взискателната публика, защото представя актуалните тенденции в световното кино 
и най-новото от българското и регионалното кино пред света.  
 
От 1997 г. досега на фестивала са показани над 1600 игрални и документални филма. 
Фестивалът се организира от Арт Фест под патронажа на Столичната община, в 
партньорство с Министерството на културата, Националния дворец на културата, 
Националния филмов център и Българската национална телевизия, с подкрепата на 
програмата МЕДИА на Европейската комисия,  национални и чуждестранни културни 
институти и спонсори. За своята 10-та годишнина като международен кинофестивал 
през 2010, определена за Година на българското кино, Международният София Филм 
Фест получи като подарък признанието на ФИАПФ (Международната федерация на 
асоциациите на филмовите продуценти) като беше акредитиран като фестивал с 
конкурс за първи и втори игрални филми.  
 
Sofia film fest 
 
For 16th year Sofia International Film Festival will gather together in Sofia films, guests, 
stars, journalists and cinema fans from 9th until 18th March 2012. Featured in Variety’s Top 
50 of cinema festivals, the event presents Bulgaria to the world as the host one of the 
important film festivals in Europe and takes place annually in March. What started as a 
thematic music film festival, went through 15 previous editions to become the cinema event 
of the year, bringing the current world cinema trends to the domestic viewers in Bulgaria and 
the latest in Bulgarian cinema to the rest of the world. 
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Since 1997 more than 1,600 feature films and documentaries have been screened within the 
festival’s framework. The festival is organized by Art Fest under the auspices of the 
Municipality of Sofia and in partnership with the Bulgarian Ministry of Culture, the National 
Palace of Culture, the National Film Center and the Bulgarian National Television with the 
support of the MEDIA programme of the European Commission, national and foreign cultural 
institutes and sponsors. 
  
For its 10th anniversary as an international cinema event in the year 2010 named Year of 
Bulgarian Cinema, Sofia International Film Festival received as present the recognition from 
FIAPF (International Federation of Film Producers Associations) - it was accredited as 
competitive festival specialized in first and second films.  
 
20. Международен фестивал „Софийски музикални седмици” 
 
Международният фестивал "Софийски музикални седмици" се открива за първи път на 
24 май 1970 година. Постепенно се утвърждава като най-значителното за София и 
страната международно музикално събитие. Отстоявайки основната си цел - да 
представя пред българската публика най-значимото от световното и българското 
музикално творчество и изпълнителско изкуство на най-високо равнище - фестивалът 
получава международно признание с приемането му през 1982 г. в Асоциацията на 
европейските фестивали за музика, театър и балет, в която членуват престижните 
фестивали от цяла Европа. 
 
Фестивалът се провежда в най-добрите концертни зали на София - зала "България" 
(голяма и камерна), залите на Националния дворец на културата, Националната 
художествена галерия и др. Съорганизатори на седмиците са Столична община, 
Министерство на културата, Национален дворец на културата. Фестивалът сътрудничи 
много активно с чуждестранните посолства и културни институти у нас.  Проявите на 
фестивала се пропагандират и отразяват от електронните медии и печатните средства за 
масова информация. 
 
International fesetival Sofia Music Weeks 
 
The Festival opens its gates for the first time on 24 May 1970. Step by step it establishes itself 
as the most important international event for Sofia and the country. Aiming at its main 
purpose - presenting to the Bulgarian audience the most remarkable things from the world's 
and Bulgarian music art of the highest level - the Festival receives an international recognition 
by becoming a member of the European Festivals Association for Music, Theatre and Dance 
(1982), which members are prestigious festivals from whole Europe. 
 
The Festival is held in the best concert halls of Sofia: Bulgaria hall (big and chamber), halls of 
the National Palace of Culture, the National Gallery if Fine Arts, etc., which creates 
possibilities for using the interior and exterior areas for advertising purposes. Co-organizers of 
the Weeks are Sofia Municipality, Ministry of Culture, National Palace of Culture. The 
Festival collaborates very actively with the foreign embassies and cultural institutes in this 
country. The Festival events have a wide publicity in the electronic and mass media. 
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