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 22 ДЕКЕМВРИ 2020Г.

1. Писмо с per. № СОА2Р-У321-742
Относно: Поставяне на портрет - пластика на Васил Левски върху фасадата на 8 СУ
„Васил Левски”, град София
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет дава положително становище за реализацията на
проекта. Същевременно препоръчва на инициаторите следното:
От текста: „Портретът е изработен от Ставри Калинов и е дарен на 8 СУ „Васил
Левски” от проф. Атанас Семов - възпитаник на училището”, да отпадне титлата
„професор”, тъй като актът е свързан с дарение, не с научна дейност.
Препоръките следва да бъдат изпълнени при изготвяне на техническата документация.
2. Писмо с per. №СОА20-НЦ62-928-Г21/03.12.2020
Относно: Поставяне на паметна плоча на генерал Ангел Панев върху южната
фасада на дома, в който е живял на ул. „Оборище” №35
СТАНОВИЩЕ:
Поради необходимост от допълнителна информация и обсъждане, проектът ще
бъде разгледан отново на следващото заседание на Експертно-художествения съвет.
3. Писмо с per. №СОА20-КП01-46810/01.12.2020
Относно: Проект за поставяне на паметна плоча на проф. Д. Шишков
СТАНОВИЩЕ:
Поради необходимост от допълнителна информация и обсъждане, проектът ще
бъде разгледан отново на следващото заседание на Експертно-художествения съвет.
4. Писмо с per. №CQA20-BK66-9089
Относно: Поставяне на информационна табела с каменен постамент на бул."Евлоги и
Христо Георгиеви"
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет се запозна с предоставените документи и
отправя към вносителите следните препоръки:

Становища от заседание на Експертно-художествения съвет, проведено на 22.12 2020г.

1. Проектът следва да бъде променен, като табелата бъде разположена върху
стойка, не върху камък, за който не е предоставена информация относно неговите
размери.
2. Табелата и стойката да бъдат изработени от дървен материал по подобие на
информационните табели, монтирани в дендрариуми.
3. Информацията, изписана върху табелата, да бъде изписана
и чрез
Брайловата азбука.
4. Табелата да бъде монтирана в близост до засадените дъбове, по начин, който
не внушава директна намеса в средата.
5. Писмо с per. №СОА20-НЦ62-948
Относно: Предложение за поставяне на паметник на децата загинали през 19231944г.
СТАНОВИЩЕ:
След като се запозна с писмо с per. №СОА19-НЦ62-534(1)/14.06.2019г.,
Експертно-художественият съвет установи, че инициаторите не са взели предвид
направените препоръки от Съвета от заседанието, проведено на 12.03.2020г. Не е
променен времевия обхват, за който Съветът счита, че е твърде кратък за да
аргументира заявената претенция, че проектът е в памет на децата-жертви на насилие,
респективно няма промяна и в тълкуването от страна на инициаторите на идеята за
изграждане на този мемориал.
ЕХС счита, че идеята за изграждане на паметник на деца - жертви на насилие,
загинали поради действия на възрастни, но само в обхвата на заявения от инициаторите
период, ясно очертава разделителни линии, които са недопустими от обществена
гледна точка, още повече, когато са проектирани върху паметта на загинали деца.
Същевременно следва да се отбележи, че с поставянето на акцент върху точно
определен времеви отрязък, очевидно се изключват всички останали деца - жертви на
насилие, загубили живота си извън този период, което е в противоречие с
формулировката на вносителите/инициаторите, че инициативата не е политическа и
носи национален характер.
Във връзка с гореизложеното ЕХС не подкрепя инициативата за изграждане на
паметника.
6. Писмо с per. №СОА18-ГР94-6520
Относно: Поставяне на паметник на Румен Тосков - Рупето
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет счита, че с оглед близостта на предложеното
място за разполагане на паметника - срещу сградата на НМА „Панчо Владигеров” е
необходимо инициаторите да потърсят становище от ръководството на Националната
музикална академия „Панчо Владигеров”, след което да предоставят същото на
вниманието на Експертно-художествения съвет.
Доколкото в писмото, съдържащо предложението за изграждане на паметника,
са посочени и други възможни позиции - Парк „Владимир Заимов”, градината пред НТ
„Иван Вазов” (Градската градина) или площите около НДК, следва инициаторите да
внесат проекти за разглеждане от ЕХС за цитираните позиции.
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Експертно-художествения съвет предлага на инициаторите още едно място за
поставяне на паметника - в близост до сградата на НМУ „Панчо Владигеров”, находяща
се на ул. „Акад. Людмил Стоянов” №6.
7. Писмо с per. №СОА20-КЦ01-42481
Относно: Заявление за разглеждане на Експертно-художественият съвет на два броя
еднакви акционни преместваеми обекти - арт инсталации „Битово горене“ в
градската градина в гр. София и в пространството на НДК
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художествения съвет дава отрицателно становище за реализацията на
Проекта, поради липсата на художествени качества.
8. Писмо с рег.№ СОА18-ГР94-4381
Относно: Проект на паметна плоча на Борис Георгиев - Моката
СТАНОВИЩЕ:
Поради необходимост от допълнителна информация и обсъждане, проектът ще
бъде разгледан отново на следващото заседание на Експертно-художествения съвет.
9. Писмо с рег.№ СОА20-ГР94-491/30.01.2020
Относно: Поставяне на паметна плоча на проф. д.и. Любомир Динолов
СТАНОВИЩЕ:
Поради необходимост от допълнителна информация и обсъждане, проектът ще
бъде разгледан отново на следващото заседание на Експертно-художествения съвет.
10. Писмо с рег.№ СОА20-ВК08-14448-Г21/15.12.2020
Относно: Благоустройство на озеленени площи УПИ I - "За озеленяване", кв. 2а
"Изток - Изток - 1 част" по плана на гр. София / поземлен имот с идентификатор
68134.801.2030 по КК и КР/ - Проект, свързан с Инициативата на Съюза на
българските писатели по повод Третата международна писателска среща - 1980г.
СТАНОВИЩЕ:
1. Експертно-художествения съвет се запозна с предоставените документи. С оглед
необходимостта от взимане на информирано решение изисква от вносителя да
предостави допълнителна информация за проекта, а именно:
• писмено становище от дирекция „Зелена система” на Столична община във връзка с
реализацията на проекта.
• писмено съгласие/становище от носителите на авторското право/права на
мемориала за извършване на промени, в случай че има такива спрямо
първоначалния му вид, в т.ч. и при планирана промяна на първоначалното място на
мемориала.
Проектът ще бъде разгледан отново на следващо заседание, след предоставяне на
исканата информация от страна на вносителя.
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11. Презентапия на проекти за изложбени тела за «Галерии на открито»
Експертно-художествения
съвет дава положително
становище
относно
предложението на дирекция «Култура» за увеличаване на местата на територията на
Столична община за нуждите на Галерия на открито.
Същевременно препоръчва следното: За всяка предложена позиция за разполагане
на изложбените тела, да бъдат разработени отделни проекти включващи 3D
визуализации, което ще даде възможност на членовете на Експертно-художествения
съвет да се запознаят по същество с проектите и връзката им със заобикалящата ги
среда.
Проектът ще бъде разгледан отново на следващо заседание, след предоставяне на
исканата информация от страна на вносителя.

Председател:
проф. Георги Янков

............. (п)

Членове:
1. Аделина Филева

............. (п)
............. (п)

2. Любен Генов

..............( п ) ...............

3. Боряна Димитрова

..............( п ) ...............

4. арх. Бойка Къдрева

..............( п ) ...............

5. урб. Полина Стефанова

..............( п ) ...............

6.

..............( п ) ...............

д-р Илия Мечков

Изготвил: А. Иванов - гл. експерт

дата: 22.12.2020
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