СТАНОВИЩА
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
НАЗНАЧЕН СЪС ЗАПОВЕД СОА20-РД91-38/13.02.2020 Г.
НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
ОТНОСНО ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПАМЕТНИЦИ И
ПАМЕТНИ ПЛОЧИ, ПРОВЕДЕНО НА
08 ЮЛИ 2021Г.
1. Писмо с per. №СОА16-ВК66-1675-Г51
Относно: Проектиране на паметник на Н.В. Цар Борис III
Вносител: Фондация „Достойни българи“
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет приема предложението за поставяне на паметник на
Н.В. Цар Борис III.
Същевременно изисква от вносителите да подготвят и предоставят за разглеждане на
следващо заседание на Съвета проект на предвидената по проект табелата - размери, текст,
шрифт и др. относима информация.
Съветът препоръчва на вносителите да се обърнат към д-р Александър Въчков, в
качеството му на експерт, за изразяване на становище от негова страна по отношение на
военната униформа и обмундированието на фигурата на Цар Борис III, като част от проекта
за паметник.
2 . Писмо с рег.№СОА20-КИ18-380
Относно: Поставяне на мемориална плоча на Драгомир Казаков
Вносител: НАИМ при БАН
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет приема предложението за поставяне на мемориална
плоча на Драгомир Казаков. Същевременно отправя препоръка към вносителя, да бъде
премахната думата „известен“ от текста, тъй като Съветът счита, че това уточнение към
името на Драгомир Казаков не е необходимо.
Същевременно изисква от вносителите следното:
1. Да бъде посочен автора на изображението на Драгомир Казаков, предвидено за
разполагане върху паметната плоча;
2. Да бъде изяснена техниката, чрез която е планирано да бъде разположен образа на
Драгомир Казаков върху паметната плоча
3.
Писмо с per. № СОА21-ВК08-8351/14.06.2021
Относно: Паметна плоча на Марин Боев в Княжеска градина
Подател: Районна администрация «Средец»
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет не разполага с исканата информация в цитираното
писмо. Препоръчва на вносителя да се обърне към администрацията на Регионалния
исторически музей „София“, тъй като Музеят поддържа публичен регистър на паметниците,
възпоменателните знаци и художествени елементи в градска среда съгласно гл. 7 от
Наредбата за именуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на
паметници и художествени елементи на територията на Столична община.
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4. Писмо с рег.№ СОА21-ГР94-3184/10.06.2021
Относно: Паметник на ген. Владимир Стойчев
Вносител: Асен Минчев
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет счита, че относно предложенията на г-н
Асен Минчев е необходимо да бъде потърсено становището на инициаторите за
поставяне на паметника на ген. Владимир Стойчев - Съюза на ветераните от войните
на България.
5. Писмо с рег.№ СОА21-ВК66-5287/07.06.2021
Относно: Поставяне на паметник на Георги С. Раковски
Вносител: Сдружение „Футболен клуб „Левски-Раковски“
СТАНОВИЩЕ:
Вносителят следва да изготви проектна документация за паметника в съответствие с
Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и
премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община
и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община е необходимо проектната документация с предложение за поставяне
на паметник или възпоменателен знак ,в т.ч. графични изображения - 3D визуализация в
мащаб, ситуация спрямо околното пространство, информация за шрифта - тип, размери,
както и информация за авторите на проекта - скулптор и архитект и др.
Съветът препоръчва за изписване на текста на паметника да бъде използвана
българска кирилица.
Проектът ще бъде разгледан на следващо заседание на Съвета, след
предоставяне от страна на вносителите на посочената информация.
6. Писмо с per. №СОА19-НТТ62-858-Г21
Относно: Предложение за поставяне на възпоменателен знак на писателя Иван
Аржентински
Вносители: Валерий Аржентински/Боян Ангелов - председател на СБП
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет се запозна с проекта и изразява следното
становище:
1. Препоръчва на вносителите от текста на паметната плоча да отпадне думата
„изтъкнатият“. Съветът счита, че това уточнение към името на писателя не е
необходимо.
2. Да бъдат премахнати скобите преди „1910“ и „1989 г.“
3. Да бъде поставено дълго тире между „1910“ и „1989 г.“
4. Да бъде поставено разстояние между 1989 и буквата „г“
Препоръките следва да бъдат изпълнени при изготвяне на техническата
документация.
7.
Писмо с per. № СОА21-ГР94-3669/02.07.2021
Относно: Предложение за издигане на паметник на кан Тервел в гр. София
Вносител: Антоанета Белкина
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СТАНОВИЩЕ:
Вносителят следва да изготви проектна документация за паметника в съответствие с
Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и
премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община
и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община.
След предоставяне на изискуемата документация от страна на инициаторите,
Съветът ще се произнесе със становище относно проекта.
8.
Писмо с per. № СОА20-НТТ62-7П0-Г41/24.06.2021
Относно: Откриване на паметен знак на площад "Лъвов мост"
Вносител: Съюз на ветераните от войните в България
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет подкрепя идеята за поставяне на паметен знак в
чест на българската войска, която се завръща от фронтовете на Втората световна война.
Същевременно Съветът счита, че не е препоръчително предложеното от вносителите
място „Лъвов мост“, да бъде натоварвано с допълнителна символика, различна от
първоначалната идея на Христо Г. Данов за изграждане на паметник на обесените книжари
и революционери.
Съветът предлага на вносителите от Съюза на ветераните от войните на България да
предложат друго място за реализиране на проекта.
Председател:
проф .Георги Янков

.............(п).............

Членове:
1. Аделина Филева

......(п)......
2.Любен Генов
............. (п)..............

3. Боряна Димитрова
............. (п)..............

4. арх. Бойка Къдрева
............. (п)..............

5. урб. Полина Стефанова
............. (п)..............

6. д-р Илия Мечков

......(п)......

Изготвил: А. Иванов - гл. експерт

дата: 08.07.2021
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