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София, 19-08-19 г.    Протокол 

от проведеното: “Обществено обсъждане на  предварителна виза за проучване и проектиране на 

паметник на Цар Борис III “ във връзка със заповед № РСЦ19-РД09-147/07.08.2019г  от Кмета на 

район „Средец”  за  провеждане процедура за обществено  обсъждане  и представяне на 

предварителната виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III / на място на вече 

изградения/ в ПИ с идентификатор 68134.109.11 /Парк Борисова градина/, район „Средец“, 

съгласно влязла в сила кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-33/15.06.2010 г.  на 

Изпълнителния директор на АГКК. 

Представянето се проведе  в заседателната зала на район „Средец“, етаж 2, ул. „Леге“ № 6 на 

19.08.2019 г. /понеделник/ от 17.30ч.   

Арх. Яричков – район Средец: 

Здравейте всички. Давам начало на първата част от Общественото обсъждане – представяне на 

проекта за предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III в ПИ с 

идентификатор 68134.109.11, парк „Княз Борисова градина". Ще започнем с кратко представяне 

след което ще дам възможност на присъстващите да задават въпроси към авторите на 

предложението. Ако правилно съм разбрал става въпрос за подмяна на съществуващата паметна 

плоча с по голям скулптура която да съответства на мащаба на пространството и на важността за 

българската история на тази личност. Съществуващият монумент пък трябва да се премести на бул. 

„Цар Борис III“. Моля проектанта да започне. 

Арх. Стрясков – автор на проекта: 

Инициативата е от 2015г и  е на председателя на фондация „Достойни Българи“ – Илия Георгиев. С 

писмо до арх Диков изявихме желание да извършим следното. Настоящия паметник е много 

малък, не е достатъчно представителен. Личността на Княз Борис и мащаба на мястото където е 

поставен паметника предполагат по-гояма представителност. Ние предлагаме да заменим тази 

паметна плоча с по голям паметник. Направени са архитектурно пространствени силуетни 

проучвания за да се изясни какъв да е големината на новия паметник. Дали ще има постамент е 

предмет на бъдещият конкурс който ще се проведе. Височината не трябва да надхвърля 4м със 

постамента. Сегашната плоча е висока 2м. Много е дребна, губи се от пешеходна гледна точка. 

Арх. Лазарова  – Съюз на архитектите в България : 

Кога е поставена съществуващата плоча? 

Арх. Стрясков – автор на проекта: 

 Поставена е през деведесетте години.  

Както споменах инициативата ни е още от времето на предходния главен архитект на СО.  

Предложението беше разгледано от ОЕСУТ на СО, и беше взето решение да се проведе бъдещият 
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конкурс. Въпреки че финансирането не се предполага да бъде с обществени средства, става въпрос 

за специфично място (в парк) и важна личност, затова е правилно да се организира този бъдещ 

конкурс за конкретния вид на паметника. За да се проведе конкурса пък условието беше да има 

тази виза която днес обсъждаме. Искаме да спазим стриктно всички процедури за да избегнем 

спекулации на политическо ниво.  

Арх. Яричков – район Средец: 

Ето това е визата . На нея е отбелязано мястото на  съществуващия монумент до езерото „Ариана“ 

където ще бъде поставен и новият паметник 

Арх. Стрясков – автор на проекта: 

ОЕСУТ подкрепи нашето намерение. Визата е представена за съгласуване в НИКН съгласно Закона 

за културното наследство. Предварителното им становище че не възразяват при положение че не 

се засяга съществуващата около паметника растителност. Точно такова ще бъде и изискването към 

участниците в конкурса. фондация „Достойни Българи“ е подготвила и последващите стъпки – 

конкурсна програма която предстои да бъде обявена в предвидения от закона ред и срок. Ще 

бъде избрано авторитетно жури. 

Арх. Русенов  – Камара на архитектите в България : 

Съобщена ли е визата? Има ли възражения? 

Арх. Яричков – район Средец: 

В случая става дума за обект в  територия с обществено значение. Закона предполага да бъде 

съобщена на кмета на Столична община чрез районния кмет – г-жа Ачкова. Тя е запозната с 

намеренията и ако прецени ще даде своето становище.  Поради важния обществен характер на 

парк „Княз Борисова градина" се организира и това обществено обсъждане благодарение на което 

за намеренията ще разбере по-широката общественост. Между днешната първа част – 

представяне и заключителната дискусия се приемат мнения, становища и възражения от всеки 

който е заинтересован – граждани и организации. 

Арх. Лазарова  – Съюз на архитектите в България : 

Местоположението се запазва в голяма степен. Твърдо фиксирано ли е? 

Арх. Стрясков – автор на проекта: 

Допустимо е изместване с метър или два. Всеки колектив който участва в конкурса ще трябва да 

защити със помощта на обемно пространствено проучване едно евентуално преситуиране. Това 

ще бъде задача на бъдещото жури да оцени предложенията по този критерий.  

Арх. Яричков – район Средец: Зоната трябва да се спази, както е определена с визата. Допустимо 

е минимално преместване, без да се засяга съществуващата растителност и алейна мрежа. 
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Арх. Стрясков – автор на проекта 

Ще бъде изработено подробно задание за конкурсната част 

Арх. Лазарова  – Съюз на архитектите в България : 

Какави са границите на посочения във визата идентификатор? 

Арх. Яричков – район Средец: 

Това е много голям имот, заема голямата част от територията на парка която попада в район 

„Средец“. Няма как да се прецизира с кадастрален идентификатор точното местоположение на 

сегашната плоча, тъй като в момента парка е разделен на няколко много големи имота. Тази 

територия е безспорна, няма претенции за собственост от частни лица.  

Арх. Русенов  – Камара на архитектите в България : 

Една констатация – това ще е втори паметник на цар Борис III. Първият беше на ул. „Московска“ 

Илия Георгиев–  председателя на фондация „Достойни Българи“, автор на инициативата 

Преценили сме че е редно да минат поне 50г. от смъртта на дадена личност преди да се дава 

безпристрастна историческа оценка. За цар Борис историята си е  казала думата.  

Арх. Стрясков – автор на проекта 

Личността на цар Борис е безусловна. Той е лавирал по най добрия начин в възможно най 

трудната историческа обстановка. Самият парк е кръстен на неговата личност. 

Арх. Яричков – район Средец: 

Моето мнение също е че толкова значима личност от българската история заслужава един 

подобаващ монумент. Ако няма други въпроси ще сложа край на днешното обсъждане. Няма 

повече въпроси.  Закривам дискусията. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“ :  …………………………. 
          /арх. Кристиан Яричков/ 
 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :  …………………………. 
    / Илия Георгиев–  председателя на фондация „Достойни Българи“/ 
 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП : …………………………. 
          /арх. Стрясков/ 


