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Обща информацияОбща информацияОбща информацияОбща информация    
Необходимостта от създаване на връзка между културното наследство на столицата и 

възможностите за достигане до него винаги е било едно от големите предизвикателства пред 

управлението на града. Не е случайно, че именно общественият транспорт осигурява възможност 

за достигане до почти всички забележителности на града. Това създава много добри 

предпоставки за използването му като основа при подготовката и осъществяването на 

туристически обиколки на града. 

В настоящия доклад се представят възможностите за организиране на туристически маршрути с 

историческите трамвайни мотриси от парка на „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Целта е 

жителите и гостите на града качвайки се на историческа трамвайна мотриса да могат да научат 

нещо повече за града и неговото културно-историческо наследство. 

При разработването на тематичните маршрути се е изхождало от гледна точка на възможността за 

лесна комуникация с пътниците в трамвайните мотриси. Поради тази причина информацията е 

кратка и структурирана. Това позволява представянето й както от екскурзовод, така и записването 

и възпроизвеждането й по време на пътуване. 

Разработените тематични маршрути не изчерпват възможностите за разширение на обхвата, 

например чрез представяне на маршрути за писатели, къщи, музиканти и т.н. 
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Разработени тематични маршрути за историческите трамваиРазработени тематични маршрути за историческите трамваиРазработени тематични маршрути за историческите трамваиРазработени тематични маршрути за историческите трамваи    

ТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ПАРКОВЕТЕ НА СОФИЯТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ПАРКОВЕТЕ НА СОФИЯТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ПАРКОВЕТЕ НА СОФИЯТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ПАРКОВЕТЕ НА СОФИЯ    
Обезлесяването на нашата страна е отбелязано още през XVI век от венецианеца Бенедето 

Ромберти, който пише: „От София два пъти минахме през река Искър и цял ден яздихме по 

Софийското поле, без да съгледаме по него нито едно дърво.“ Само на отделни места около 

София били запазени по-значителни горски масиви. За това свидетелстват по-късно (през XVII 

век) думите на Евлия Челеби, който казва: „В село Бали Ефенди (Княжево) има една гъста гора, 

през която стрела не прониква, куршум не работи. Тази гора е красива със своите чинари, 

дъбове и тополи. Навсякъде има там потоци и извори.“ Съществуването на такава гора се 

потвърждава от няколко стари дъба, запазени до днес в боровата гора над Княжево, възрастта 

на които се изчислява на повече от 500 години. 

Първите градини в България след Освобождението се създават в София, Пловдив и Русе. В 

София най-напред се създава Градската градина (1878 г.), а след това Борисова градина (1882 

г.) и скверът около Руски паметник (1883 г.). 

 

ГРАДСКА ГРАДИНАГРАДСКА ГРАДИНАГРАДСКА ГРАДИНАГРАДСКА ГРАДИНА    

Най-старата обществена градина на столицата е градската градина. Съществувала е още преди 

Освобождението, на по-малка площ, засадена с плодни дървета. През 1878 г. първият 

граждански губернатор на София - Алабин предлага градината да бъде преустроена и 

разширена. Същото е извършено от общинския архитект Антон Колар и на 4 април същата 

година градината е осветена. Изградени са: алпинеум и малък воден кът, павилион за 

музиканти и слънчев часовник за отчитане на времето. От септември 1878 г. работата по 

подредбата на градината е поверена на специалиста градинар от Дармщад – Карл Бец, 

поканен от Княз Батенберг за дворцов градинар.  

С трамвай до Градската градина: При откриването на трамвайната система на града през 

1901 г. една от шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до Борисовата 

градина. През 30-те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са премахнати. 

В днешни дни най-близката трамвайна спирка е на пл. Гарибалди, където спират трамваи по 

линии 10, 12 и 18. 
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БОРИСОВА ГРАДИНАБОРИСОВА ГРАДИНАБОРИСОВА ГРАДИНАБОРИСОВА ГРАДИНА    

През 1881 г. Общинското управление разглежда и утвърждава регулационен план на 

столицата, изготвен Градския Главен архитект/инженер Ликурго Амадей. Планът определя и 

място за разсадник, намиращ се по продължение на улица Цариградска. На 22 март 1882 с 

единодушно решение на Общинския съвет по предложение на кмета е предвидено 

създаването на парк.  Най-напред паркът е наречен Разсадник, впоследствие е наричан 

Пипиниер (pépinière на френски е разсадник). До 1885 г. паркът е популярен и като 

Цариградска градина. След раждането на престолонаследника Борис Търновски е 

преименувана на Княз-Борисова градина. Днес паркът е известен като Борисова градина.  

По инициатива на проф. Бъчеваров, първият преподавател по Aстрономия във Висшето 

училище (както първоначално се е наричал Университетът), през 1892 г. започва 

строителството на Астрономическата обсерватория. Старото здание и големият купол са 

завършени през 1894 г., 30 години преди полагането на основите на Ректората.  

В югозападната част на парка се намира Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“. 

През 1902 г. е положен първият камък за построяването на самостоятелна сграда на 

семинарията в София от княз Фердинанд I. Тя е изградена по проект на Фридрих Грюнангер и е 

завършена през 1905 година. 

С трамвай до Борисовата 

градина: При откриването на 

трамвайната система на града през 

1901 г. една от шестте линии се е 

движила от Двореца по бул. Цар 

Освободител до Борисовата 

градина. През 30-те години на ХХ 

век трамваите по булевард Цар 

Освободител са премахнати. По 

същото време се изгражда 

трамвайната линия от паметника 

Левски през Ректората, локалното 

платно на Цар Освободител и по ул. 

Цар Иван Асен II трамваят е стигал 

до днешното Румънско посолство. 

Трамвайната линия е премахната през 70-те г. на ХХ век. Въпреки това и днес трамваите са удачен 

вариант за достигане до Борисовата градина. Трамвайни линии с номера 10, 12 и 18 спират в 

непосредствена близкост до парка – на спирка УАСГ. 
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План на града от 1907 г. Показани са разширението на Борисовата градина до ул. Граф 

Игнатиев (днес бул. Драган Цанков) и предвидените за озеленяване квартали на юг от пл. 

Възраждане, които за съжаление не са реализирани през следващите години и десетилетия 

 

СЕВЕРЕН ПАРКСЕВЕРЕН ПАРКСЕВЕРЕН ПАРКСЕВЕРЕН ПАРК    

Създаването на зелен пояс около града, който да го огради от всички страни, е било 

планирано от Иван Хаджиенов, кмет на София в периода 1881-1883 г. Борисовата градина с 

погребите - Лозенец (гората пред Правителствената болница и надолу по "Драган Цанков" - 

тухларната фабрика (разсадник Бяла тухла - дн. вход на Южния парк по ул. Бяла Черква) - 

Павлово (Гърдова глава) - Овча купел (голяма и малка Коньовица) - сегашните Западен и 

Северен парк - и през Орландовци и Слатинския редут, кръгът да се затвори при Борисовата 

градина. Грандиозен проект, който за съжаление е изпълнен само отчасти. Едва през 60-те 

години на ХХ век започва изграждането на Северния парк, на място на обработваемите земи 

на село Връбница. В началото на горската част на парка се намира уникалният за София 

слънчев часовник. В западната част на на парка е разположен стадион Локомотив, на който ФК 

Локомотив София играе домакинските си срещи.  
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С трамвай до Северния парк: Строителството на метрото по Ломско шосе става причина за 

изграждането през 2010 г. на трамвайна инфраструктура по ул. Ген. Никола Жеков. Спирка бл. 

458 ж.к. Надежда-4, на която спира трамвай № 6, е разположена на входа на парка и дава 

възможност за лесен и бърз достъп до него. 

 

ЗАПАДЕН ПАРКЗАПАДЕН ПАРКЗАПАДЕН ПАРКЗАПАДЕН ПАРК    

 

Входът на новия Западен парк, 1958 г.  

Западен парк е най-големият парк в град София с площ 4.17км2. Разположен е между 

кварталите Западен парк, Люлин, Факултета, Красна поляна, Захарна фабрика и Гевгелийски. 

През парка тече Суходолската река и минава жп линията за Перник. 

В парка има много пейки, детски площадки, но няма нощно осветление. Преди да се достигне 

края на парка, където се намира местността "Смърдана", се преминава през запазилата своята 

автентичност гора и се губи представа, че се намираш в най-големия и забързан град в 

България. Това е едно прекрасно място и човек може да се наслади дълги разходки, спорт и 

отдих. До парка освен с трамвай може да се стигне и с метро, което спира на едноименната 

метростанция – Западен парк. 

С трамвай до Западния парк: Най-лесният начин за достъп с трамвай до Западния парк е при 

използване на трамвайна линия 10, която има начална/крайна спирка в непосредствена 

близкост до южната част на парка. Трамвайна линия 8 минава в тунела под Западния парк по 

бул. Царица Йоанна, като от спирка „Метростанция Западен парк“ има възможност за достъп 

до северната част на парка. 
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ПАРК ЛЕБЕДАПАРК ЛЕБЕДАПАРК ЛЕБЕДАПАРК ЛЕБЕДА    

Само на двеста метра от входа на Западния парк навътре в квартала през 60-те се изгражда 

живописно езерце. Над него е издигнат ресторантски комплекс „Лебедово езеро“, като 

терасата му е надвисвала над изкуственото езеро, в което са плували лодки и водни колелета. 

По-възрастните жители на квартала още помнят и двойката лебеди, отглеждана от общината 

за атракция на посетителите. През 90-те паркът е запуснат, ресторантът затворен, а водоемът 

пресушен. Днес паркът е реконструиран, като единствено ресторантът с езерото не са 

възстановени. 

С трамвай до парк Лебеда: Най-лесният начин за достъп с трамвай до парк Лебеда е при 

използване на трамвайни линии 8 и 10. Разстоянието от спирката на двете линии на бул. 

Александър Стамболийски до парка е около 300 м. 

 

ПАРК СВЕПАРК СВЕПАРК СВЕПАРК СВЕТА ТРОИЦАТА ТРОИЦАТА ТРОИЦАТА ТРОИЦА    

Паркът носи името на храма, намиращ се в източния му край. Храмът е построен през 1927 г.от 

бежанци, които населяват квартала. Кварталът е основан през 20-те години на 20. век от 

българи бежанци от Македония, предимно от град Дойран. Част от средствата са изпратени от 

българи в Америка. Трикорабна базилика с притвор и колонада на западната страна с 

дължина 23 м, ширина – 12 м, височина – 7 м. Няма куполи. Осветена е от Знеполския епископ 

Паисий на 25.12.1927 г.  

С трамвай до парк Света Троица: Паркът Света Троица е един от най-лесно достъпните 

паркове с трамваен транспорт в София. Линии 3, 11 и 22 спират на спирка метростанция 

Константин Величков, като самият парк се намира от западната част на булеварда. Пътуващите 

от Красна поляна с трамваи 3 и 11 имат възможност да слязат и на следващата спирка – ул. 

Цар Симеон, от която също може да се влезе в парка.  

 

ПАРК СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛПАРК СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛПАРК СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛПАРК СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ    

Парк "Св. Св. Петър и Павел" се намира в квартал Разсадник-Коньовица и е един от най-

поддържаните паркове в София. Намира се изцяло на територията на община "Красна 

поляна", между бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение". Паркът носи името на 

едноименната църква, издигаща се в единият му край – "Св. Св.Петър и Павел". 

Строителството на храм "Свети апостоли Петър и Павел" - град София, започва на 12 юли 1929 

г. и продължава до 1933 г. Осветен е на 01.04.1934 г.  
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С трамвай до парк Св.Св. Петър и Павел: Трамвайни линии 11 и 22 спират на едноименната 

спирка – Парк Св.Св. Петър и Павел. Пътуващите от Красна поляна трябва да пресекат бул. 

Константин Величков на пешеходния светофар до спирката за да посетят парка.  

 

 

ПАРК СВ. НИКОЛАПАРК СВ. НИКОЛАПАРК СВ. НИКОЛАПАРК СВ. НИКОЛА    

Паркът е тясно свързан с историята на трамвайния транспорт в София, т.к. една от първите 

трамвайни линии, открити през 1901 г., стига до него. Трамваите са се движили по маршрут 

№3 от ул. Брегалница (в непосредствена близост до парка) до Ветеринарна лечебница. В 

началото на века паркът е известен като площад Ючбунар (от тур.: Три кладенци), по името на 

едноименния квартал. Стъргалото на Ючбунар е ул. Пиротска, а "сърцето" на квартала е 

градинката (която в началото на XX век е площад) до църквата "Св. Никола" (наричана някога 

Св. Никола Ючбунарски) на ъгъла на ул. "Пиротска" и ул. "Опълченска". В парка се намира и 

паметникът на Одринската епопея, издигнат в чест на загиналите офицери и войници от 

бившия 58 пехотен Одрински полк през Балканската война. Паметникът е открит на 3 

октомври 1932 г.  

С трамвай до парк Св. Никола: Вече 116 г. парк Св. Никола е свързан с останалата част на 

града с трамваен транспорт. Днес до парка има спирка на трамваите по линия № 22. Улица 

Пиротска, по която се движат трамваите, до голяма степен е запазила своя чар от едно време 

и създава приятно усещане за пътуване във времето. 

 

ПЛОЩАД ВЪЗРАЖДАНЕПЛОЩАД ВЪЗРАЖДАНЕПЛОЩАД ВЪЗРАЖДАНЕПЛОЩАД ВЪЗРАЖДАНЕ    

Пространството на днешния площад Възраждане е било емблематично за столицата още от 

освобождението. Тогава това място е било известно като Вайсовата воденица, като е било 

популярно за излети около добре залесения поток, откланящ се от Владайска река по 

тогавашния бул. Дойран (сега Стефан Стамболов). Потокът е засипан, а воденицата е съборена 

през 1928 г. по устройствени съображения. На нейно място е издигнат театър Ренесанс, 

разрушен при бомбардировките, на негово място профсъюзният дом Г.Димитров, превърнат в 

последствие в казино и накрая в дискотека. През същата 1928 г. на ъгъла между сегашните 

бул. Ал. Стамболийски и бул. Христо Ботев е построен Железничаро-пощенският дом, запазен 

и до днес, но изгубил някогашния си архитектурен облик. През 1934 г. е открита сградата на 

новопостроената трамвайна спирка с бюро за абонаментни карти. 

С трамвай до площад Възраждане: Площадът е голямата трамвайна гара в града. Тук е 

мястото, на което се пресичат 6 трамвайни линии – 1, 3, 6, 7, 8, 10. От тях трамваите по линии 
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3, 8 и 10 спират на пл. Възраждане. Най-близката спирка до площада на линии 1, 6 и 7 е пл. 

Македония. 

 

ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕПАРК ВЪЗРАЖДАНЕПАРК ВЪЗРАЖДАНЕПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ    

През територията на най-новия парк на София – парк Възраждане, открит през 2016 г., някога е 

протичал поток на Владайска река, преминаващ през днешния площад Възраждане и вливащ 

се отново във Владайска река при Лъвов мост. Изграждането на железопътна линия, която да 

обслужва индустриалните предприятия в района на Лагера (производствена зона Средец), е в 

основата на построяването в началото на ХХ век на Западната гара в района на днешния парк. 

През 1959 година е построен известният надлез на бул. Ген. Скобелев над жп линията. 

Западната гара (впоследствие преименувана на Средец) обслужва промишлената зона до 

1996-1997 г., когато започва демонтирането й. През 2000 г. надлезът е разрушен и е открит 

пробивът от пл. Руски паметник до ул. Опълченска. След демонтирането на гарата територията 

остава пустееща, като спорадично на част от нея се разполага цирк. 

С трамвай до парк Възраждане: Парк Възраждане е разположен на приблизително еднакво 

разстояние – 270 м., от две различни спирки на трамвайния транспорт. От/до спирката на ул. 

Опълченска могат да се достъпят трамвайни линии 3, 8 и 10. От/до спирката на пл. Руски 

паметник могат да се достъпят трамвайни линии 4 и 5. Така и най-новият парк на София може 

да се похвали с лесен достъп с трамваен транспорт. 

 

ГРАДИНКА ПРЕД СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИГРАДИНКА ПРЕД СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИГРАДИНКА ПРЕД СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИГРАДИНКА ПРЕД СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ    

Църквата “Св. Седмочисленици" има стародавна история. До 1900г. това е била “Коджа 

Дервиш Мехмед-пашовата джамия” или известна още като “Имарет джамия”. По-възрастните 

софиянци я знаят като “Черната джамия”. Когато София била провъзгласена за столица на 

третото Българско царство, градът започнал бурно да се развива и да нараства. На мястото на 

изселилите се турци започнали да прииждат хора от цялата страна и в югоизточна посока се 

оформил цял нов квартал наричан Алигина махала. Така по естествен начин се почувствувала 

нуждата от църква, която да обслужва религиозните нужди на населението, което било 

изключително православно. Държавникът Петко Каравелов, лансира идеята вместо да се 

строи нова църква, самата Черна джамия да бъде преустроена на такава. През 1897г. 

Министерския съвет решава щото старата джамия наречена “Черната джамия”, да се 

преустрои в църква и тя да бъде посветена в памет на Светите Седмочисленици. Градината 

пред храма е открита през 1931 г. след разрушаването на сградата на някогашния затвор, 

който заобикалял джамията. 

С трамвай до градинката пред Св. Седмочисленици: Пешеходната зона по ул. Граф Игнатиев 

създава добра възможност за достъп до градинката пред църквата. По протежението на 
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улицата се движат трамваите по линии 10, 12 и 18, а спирките им са съответно на ул. Г. С. 

Раковски и бул. Патриарх Евтимий. И от двете е удобно да се стигне до градинката. 

 

ГРАДИНАТА ПРЕД ВОЕННИЯ КЛУБГРАДИНАТА ПРЕД ВОЕННИЯ КЛУБГРАДИНАТА ПРЕД ВОЕННИЯ КЛУБГРАДИНАТА ПРЕД ВОЕННИЯ КЛУБ    

Градината пред Военния клуб, по-известна като Кристал, заради едноименната сладкарница, е 

изградена през 1925 г. Тогава се изчиства изкопът в северозападния край на градината, 

останал от изкопите за сграда на Народната библиотека, от строежа на която са се отказали по 

градоустройствени съображения. Създадено е малко игрище за децата и е поставен надпис: 

„Децата са живата украса на градините“.  Скулптура на бронзово момченце със стомна, дело 

на Васил Зидаров, краси до ден днешен чешмата на градинката. 

С трамвай до Градската градина: При откриването на трамвайната система на града през 

1901 г. една от шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до Борисовата 

градина. През 30-те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са премахнати. 

В днешни дни трамвайният транспорт не е сред най-удачните варианти за достъп до 

градината, но при съчетаване на разходка из центъра могат да се ползват спирките на бул. 

Патриарх Евтимий на линии 10, 12 и 18, или спирката на пл. Св. Неделя на линии 4, 12 и 18. 

 

ПАРК ХИПОДРУМАПАРК ХИПОДРУМАПАРК ХИПОДРУМАПАРК ХИПОДРУМА    

По спомени на стари софиянци, в района на парка на район Хиподрума, през XVI век е имало 

монетарница. Работата се извършвала в подземна сграда, построена от камък и тухли, в една 

заградена местност, близо до първата могила на юг от Лагера. Работниците пренасяли 

златната и сребърната руда в чували до Крива река, където имало приспособление за 

проминаве на рудата. В днешни дни паркът е популярно място за разходки, а намиращият се 

на територията му културен дом „Красно село“ е предпочитан заради ритуалната зала, в която 

се извършват сватбени обреди. 

С трамвай до парк Хиподрума: Трамваите са неразделно свързани с парка от 1901 г., когато е 

пусната линията до Княжево. В днешни дни в непосредствена близост до парка спират 

трамвайни лини 4 и 5. 

 

ПАРК СЛАВИЯПАРК СЛАВИЯПАРК СЛАВИЯПАРК СЛАВИЯ    

През 1907 г. на мястото на днешния парк е имало разсадник на Братя Казакови. При 

национализацията от 1948-1949 г. са национализирани и предадени на общинска служба 

"Паркстрой". През 60-те години се пристъпва към изграждането на спортния комплекс - 

стадион и съпътстващи съоръжения. Разсадниците са унищожени, а част от растителността е 
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пренесена в Западния и Северния парк, които по това време са залесявани. Интересно е, че 

дружество "Славия" първоначално построява игрища в близост до кръстовищата на ул. 

Константин Иречек и бул. Пенчо Славейков. На това място преди това е имало доста голямо 

езеро, което през зимата се е ползвало за пързалка. 

С трамвай до парк Славия: Трамваите са неразделно свързани с парка от 1901 г., когато е 

пусната линията до Княжево. В днешни дни в непосредствена близост до парка спират 

трамвайни лини 4, 5 и 11. 

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ВИТОШАНАЦИОНАЛЕН ПАРК ВИТОШАНАЦИОНАЛЕН ПАРК ВИТОШАНАЦИОНАЛЕН ПАРК ВИТОША    

Популяризирането на разходките до Витоша от Алеко Константинов е една от причините за 

изграждането на трамвайна линия до подножието на планината още през 1901 г. Както 

трамвайната система има огромно значение за града, така и Черни връх има специално място 

в историята на българското туристическо движение. Именно неговото изкачване, 

организирано от писателя Алеко Константинов на 27 август 1895 г., се счита за рождена дата 

на организирания туризъм и Българския туристически съюз (БТС). „Витоша“ е първият 

природен парк в България и на Балканския полуостров. С постановление на Министерски 

Съвет от 27.10.1934 г.,  заедно със самия парк е създаден резерват „Бистришко бранище“, 

който се намира на територията на парка. През 1959 г. се построява елегантната покрита 

спирка на трамваите в Княжево, която и до днес е един от символите, свързващи планината с 

трамвайната система на града. 

С трамвай до Национален парк Витоша: Трамваите са неразделно свързани с парка от 1901 

г., когато е пусната линията до Княжево. В днешни дни има няколко възможности за достигане 

до парка с трамваен транспорт. Едната е до Княжево с трамвайни линии 5 и 11. Другата е с 

трамвай № 10 до метростанция Витоша, откъдето се прави връзка с автобусите до планината. 

 

ПАРКОВЕ, ПОКРАЙ КОИТО НЯМА ДА ПРЕМИНЕ МАРШРУТА 

ЮЖЕН ПАРКЮЖЕН ПАРКЮЖЕН ПАРКЮЖЕН ПАРК    

Паркът е заложен още в плана на Мусман от 1938 г., където той описва връзката между града 

и планината. Предложението му е за създаване на т.нар. Витошки клин – зелена система, 

чиято цел и да навлиза чист и свеж въздух от планината Витоша към центъра на София. 

Съборени са седемнадесет тухларни, горенето на дървените въглища се забранява. Димящите 

купчини се възприемат като бариери за повея към града. Южният парк е проектиран и наченат 

като най-широката и най-близка до подножието на планината врата. Най-прекият клин в 

града. В парка се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в червената книга на 

България. През парка преминава Перловска река, има и няколко изкуствени езера. Южният 
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парк предлага спокойни кътове за отмора, където лесно можете да избягате от шума с книга в 

ръка. 

С трамвай до Южния парк: Развитието на трамвайната мрежа в София е допринесло за 

популярността на Южния парк. Трамвайната линия до Лозенец, през тунела на НДК, е най-

лесният и достъпен начин за достигане на парка. Поради строителството на метрото линията 

временно е закрита. Друга добра възможност за придвижване до парка с трамваен транспорт 

е линията до ж.к. Иван Вазов. От предпоследната спирка читалище д-р Петър Берон до 

централния вход на парка са 150 м.  

 

ДОКТОРСКА ГРАДИНАДОКТОРСКА ГРАДИНАДОКТОРСКА ГРАДИНАДОКТОРСКА ГРАДИНА    

Докторският паметник в градината под същото наименование е посветен на 528 лекари и 

санитари, загинали в Руско-турската война. Той е завършен през 1883 г.. Негов автор е чешкият 

архитект Томашек. При създаването си градината е била изградена като ботаническа за 

нуждите на Софийския университет, по проект на Даниел Неф. По-късно, след преместването 

на физико-математическия факултет на Университета в сградата на Първа мъжка гимназия, 

университетската ботаническа градина се премества до площада с паметника на Васил Левски, 

а старата се преустройва в сегашния й вид. 

С трамвай до Докторската градина: Най-близката спирка на трамвайния транспорт е ул. Сан 

Стефано, където спират линии 20, 22 и 23. От спирката до парка са приблизително 150 м. 

 

ПАРК ЗАИМОВПАРК ЗАИМОВПАРК ЗАИМОВПАРК ЗАИМОВ    

Скоро след освобождението на територията на сегашния парк Заимов са издигнати 

гвардейските казарми. В тях се е помещавал IV артилерийски полк. Казармите са били 

известни заради хубавите си цветни градини и плачещи върби. Столична община откупува 

земята на казармите, като според планът Мусман е трябвало да бъде изграден жилищен 

квартал и обществен парк. Войната попречва за осъществяването на жилищния квартал, който 

бива изграден от новата власт след втората световна война. В парка е разположена и сградата 

на Драматичен театър София. 

С трамвай до парка Заимов: Още при откриването на трамвайната система на София една от 

линиите е свързвала артилерийските казарми с центъра на града. В днешни дни до парка 

може лесно да се стигне с трамваен транспорт, посредством линии 20, 22 и 23, които имат две 

удобни спирки в района на парка: на ул. Сан Стефано и Театър София. 
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ПАРК ГЕО МИЛЕВПАРК ГЕО МИЛЕВПАРК ГЕО МИЛЕВПАРК ГЕО МИЛЕВ    

Гео Милев е парк в София, намиращ се в едноимения квартал, район Слатина. Кръстен е на 

българския поет и публицист Гео Милев. Интересно е да се отбележи, че паркът се намира на 

така наречение Слатински редут. Това място е отразено през 1878 г. при определянето на 

тогавашните граници на София като източен край на града. По това време Слатина е село 

извън очертанията на града. Присъединяването на тази част на днешна София към града става 

със същия закон, с който през април 1938 г. се създава Столична голяма община.  

С трамвай до парка Гео Милев: В непосредствена близост до парка не преминават трамвайни 

линии 20 и 23. Най-близката спирка, от която може да се стигне пеша до парка, е ул. Хемус (ок. 

750 м.), от спирка ул. Николай Коперник с прекачване на автобус 72 също може да се стигне до 

парка. 
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ТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: ХРАМОВЕТЕХРАМОВЕТЕХРАМОВЕТЕХРАМОВЕТЕ    НА СОФИЯНА СОФИЯНА СОФИЯНА СОФИЯ    
В софийска епархия действат към 200 православни храма и параклиса, над 40 манастира, 

съградени от IV в. до днес. Забележителна е Софийската синагога, една от най-големите и 

изящните в цяла Европа. Най-голям и значим храм в София и в цяла България е храм-паметник 

Свети Александър Невски. Значим паметник и действащ молитвен дом е и Софийската джамия, 

известната като Баня баши, съчетаваща и хамам (баня) от топлия минерален извор в центъра на 

града, построената от видния османски архитект Синан в 1566 г. В града има новоизградена 

католическа катедрала Свети Йосиф, протестанстки храмове, има неголяма и се изгражда 

внушителна армено-грегорианска черква. София е един от малкото градове в Европа, в чийто 

център в радиус от километър съжителстват храмове на толкова много религии. 

Източноправославни:Източноправославни:Източноправославни:Източноправославни:    

Най-забележителните православни църкви са: 

Ротондата „Свети Георги“ (4 век)Ротондата „Свети Георги“ (4 век)Ротондата „Свети Георги“ (4 век)Ротондата „Свети Георги“ (4 век)        

Църквата, наречена на Георги Победоносец, 

се намира във вътрешния двор между 

сградите на хотел Шератон и Президентството 

на ниво с няколко метра по-ниско от 

съвременните софийски улици. Смятана е за 

най-старата запазена сграда в града, 

построена по времето, когато София е била 

резиденция на императорите Галерий и 

Константин Велики. Ротондата е част от голям 

античен комплекс от сгради от края на 3 век - 

началото на 4 век. Построена е от червени 

печени тухли, с усложнен симетричен план. 

Самата ротонда представлява централно 

куполно помещение с кръгъл план върху квадратна основа с полукръгли ниши в ъглите. Още от 4 

век се е използвала за покръствания. Куполът ѝ се издига на 13,70 м от пода. През хилядолетното 

си съществуване е била е ползувана като обществена, култова и дори представителна жилищна 

сграда. Запазени са във фрагменти 5 слоя стенописи: първият — римско-византийски с растителни 

мотиви от 4 век; вторият — български с ангели от 10 век; третият — от 11 век и 12 век - фриз с 

пророци и фрески, изобразяващи Възнесението, Успение Богородично и др.; четвъртият — от 14 

век с ктиторския портрет на епископ северно от входа, петият — орнаментален от времето на 

джамията. През османското владичество в 16 век църквата е преустроена на джамия. В средата на 
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19 век е изоставена от мюсюлманите. Не след дълго българите-християни отново ѝ връщат 

старото предназначение на православен храм. 

С трамвай до ротондата: При откриването на трамвайната система на града през 1901 г. една от 

шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до Борисовата градина. През 30-

те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са премахнати. В днешни дни най-

близката трамвайна спирка е на пл. Света Неделя, където спират трамваи по линии 4, 12 и 18. 

 

„Света София“ (4 век)„Света София“ (4 век)„Света София“ (4 век)„Света София“ (4 век)                                                                    

Църквата е построена върху 
основите на няколко по-стари 
църкви от времето на римския 
град Сердика, разрушени от 
набезите на готи и хуни. През II 
век на това място е имало римски 
театър, a през следващите векове 
са издигнати последователно 
няколко храма. Църквата 
представлява кръстокуполна 
базилика с нартекс, три кораба и 
тристенна апсида. Най-старата по-
голяма църква на същото място, 
чийто под с римски мозайки е 
запазен до днес, е базилика от 

средата на IV век. През 343 г. тя става седалище на известния Сердикийски събор. До VI 
век в сградата са направени множество промени и основни престроявания. След 809 г. 
когато хан Крум включва Средец в държавната територия на България и особено след 
покръстването ѝ през цялото българското средновековие храмът продължава активно да 
се използва предимно като градска съборна църква и обичайно място за погребения, 
поради близостта на градския некропол. По времето на Второто българско царство (XII – 
XIV век) тя придобива статута на катедрална митрополитска църква. След османското 
нашествие базиликата е превърната в джамия – издигнати са минарета и са унищожени 
уникалните стенописи. Най-вероятно сградата за пръв път е разрушена по време на 
земетресението от средата на XV век. В края на XVI век тя е отново възстановена като 
джамия от османския велик везир от хърватски произход Сиявуш паша. Отново през 1818 
г. и 1858 г. сградата пострадва сериозно от силни земетръси, минарето пада и сред 
турците се пуска мълвата, че са разгневили гяурския Господ и джамията е окончателно 
изоставена. Оцелялата част е превърната на склад и се използва като такъв до 
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Освобождението, когато на 4 януари 1878 г. пред сградата с благодарствен молебен 
тържествено са посрещнати войските на руските освободители на генерал Гурко. 

Първото съвременно възстановяване и основна реконструкция на храма приключва през 
1930 г. На 21 септември същата година църквата е осветена. През 1935 г. се извършва 
системно проучване и реставрация под ръководството на професор Богдан Филов и 
архитект Александър Рашенов. През 1955 г. храмът е обявен за паметник на културата. 
Днес храмът е възстановен като трикорабна кръстокуполна базилика с три масивни 
олтара. Църквата днес няма камбанария. Камбаната ѝ е окачена на високо вековно дърво 
в градината пред входа. 

С трамвай до църквата „Света София“: Трамвайни линии с номера 20, 22 и 23 спират 
до сградата на Софийската опера, оттам пеша може да се достигне за около 10 минути. 

„Света Петка Самарджийска“ (11 век)„Света Петка Самарджийска“ (11 век)„Света Петка Самарджийска“ (11 век)„Света Петка Самарджийска“ (11 век)                        

Църквата (параклис) е малка, намира се в 

центъра на града и е построена през 11-ти век, 

но криптата е много по-стара, което означава, 

че е имало предишна обредна сграда. 

Църквата е наречена на Света Петка 

Иконийска, която е покровителка на 

самарджиите (майстори на седла и самари), 

чийто квартал се е намирал в района през 

Средновековието. Църквата представлява 

малка еднокорабна постройка, частично 

вкопана в земята. Съществува хипотеза, 

поддържана и от писателя Николай Хайтов, че 

в „Св. Петка Самарджийска“ е погребан Васил 

Левски. 

С трамвай до църквата „Света Петка“: При откриването на трамвайната система на града през 

1901 г. една от шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до Борисовата 

градина. През 30-те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са премахнати. В 

днешни дни най-близката трамвайна спирка е на пл. Света Неделя, където спират трамваи по 

линии 4, 12 и 18. 

    

 



                                  

 

Проект "Зелените трамваи търсят своя дом" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община Програма Европа 2016 от сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" 

„Свети Николай“ (13 век)  „Свети Николай“ (13 век)  „Свети Николай“ (13 век)  „Свети Николай“ (13 век)      

Митрополитският храм „Св. Николай Чудотворец” е 

сред най-старите храмове в София. Построен е като 

неголяма семейна църква в двореца му на днешната ул. 

"Калоян", зад хотел "Рила". Този дворец е бил в 

оцелелите части на дворцов комплекс от IV в. на 

императора покръстил Римската империя и света - Св. 

Цар Константин Велики когато той е дълго резидирал 

в София. Едва ли севастократора в ХIII век е строил на 

неосветено от стар храм преди това място. Най-старите 

стени под църквата са от константиново време - IV в.. 

После след като Цар Крум взел града в 809г. оцелелите 

части на имперския дворец станали резиденция на българския управител на обширния и важен за 

царството Средечки комитат. От 971 г. Средец е и седалище на Българския патиарх Дамян, при 

цар Самуил, който цар също дълго живял в София, по някое време, неизвестно днес точно кое от 

неговото царуване. 

След освобождението на София от Византийско иго от Цар Асен I в 1193г. , двореца е 
поправен от българския царски областен управител, а по-късно е построен и семейния 
дворцов параклис Св. Николай на севастократор Калоян братовчед царев и съпруг на 
красивата българка - севастократорица Десислава с която са изписани заедно с Царя 
 Константин Тих и царица Ирина Ласкарина Асенина  в Боянската църква, също като тази и 
тя посветена на св. Николай. През вековете на Турското робство храмът е наричан „Св. 
Николай Големи” което е напълно разбираемо ако се сравнява със станалата уземна 
тогава Св.Петка Стара срещу него и за да се различава от Св. Никола Мали, изчезнал днес 
скромен възрожденска храм с подобна камбанария разрушен при регулацията на София в 
края на 19 век. През Възраждането и веднага след Освобождението от османска власт, 
малката средновековна черква е обновявяна от българите пристроена е до трикорабна и 
ѝ е направена камбанария. На 30 март 1944 г. от англо-американските бомбардировките 
над София старинния български провославен храм е тежко разрушен. Запазена свише 
оцелява в пепелището невредима храмовата чудотворна икона на Свети Никола заедно с 
нея и олтара в който е сложена с промискидията и дакониона му и в цялата си височина 
част от стените при него и по-нанатък, но покрива и много от останалото са варварски 
унищожени с взрива и пожара от бомбите. Храмът, без изчезналата още преди войната 
поствъзрожденска камбанария, по-малък и по-нисък от какъвто бил станал с 
възрожденските пристроявания, практически е преизграден като средновековния 
параклис по оцелелите му стени в средата на 50-те години на отминалия век с настояване 
на патриарх Кирил Български след Възстановяването на Българската патриаршия на 10 
май 1953 и до началото на 70-те се изографисва и натъкмява. Днес той е запазил старото 
от векове ниво на пода, затова изглежда вкопан, но настилката е нова. 
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С трамвай до църквата „Свети Николай“: При откриването на трамвайната система на града 

през 1901 г. една от шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до 

Борисовата градина. През 30-те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са 

премахнати. В днешни дни най-близката трамвайна спирка е на пл. Гарибалди, където спират 

трамваи по линии 10, 12 и 18. 

„Свети Николай Софийски Нови“ (1900г.) „Свети Николай Софийски Нови“ (1900г.) „Свети Николай Софийски Нови“ (1900г.) „Свети Николай Софийски Нови“ (1900г.)     

Строежът на църквата е започнал на 

03.10.1896 г. Завършена е през 1900 г. 

Построена е от камък и тухли – трикорабна 

базилика с притвор. Има три Св.престола – 

централният е посветен на Св.Николай 

Софийски Нови, северният – на Света 

Великомъченица Марина, която честваме на 

17 юли и южният – на Света Великомъченица 

Екатерина, която честваме на 24 ноември. 

Четвъртият престол, намиращ се в параклиса 

на храма,е посветен на Преподобна Петка 

Търновска, която честваме на 14 октомври. 

Таванът е сводест и е поддържан от каменни 

колони. Има балкон за църковния хор. Църквата е с дължина - 40 м, ширина – 20 м, височина – 15 

м. Осветена е от Софийския митрополит Партений на 03.12.1900 г. На първия храмов празник през 

следващата година – 16-17 май митрополит Партений дарил на храма мощите на Св.Николай 

Софийски, поставени в сребърна мощехранителница. 

С трамвай до църквата „Св. Николай Софийски Нови“: До църквата може да стигнете с 
трамвай 22, като слезете на спирка „ул. Опълченска“. 

Храм „Свети апостоли Петър и Павел“  (1933г.)  Храм „Свети апостоли Петър и Павел“  (1933г.)  Храм „Свети апостоли Петър и Павел“  (1933г.)  Храм „Свети апостоли Петър и Павел“  (1933г.)      

Строителството на храм "Свети апостоли Петър и Павел" - град 
София, започва на 12 юли 1929 г. и продължава до 1933 г. 
Основният камък е положен от софийския митрополит Стефан, 
викарния епископ Пайсий, софийския кмет Владимир Вазов, 
министър - председателя Андрей Ляпчев и министъра на 
външните работи и изповеданията Атанас Буров. Осветен е на 
01.04.1934 г. Храмът представлява кръстокуполна трикорабна 
базилика с три престола. Северният престол е посветен на Свети 
равноапостолни Константин и Елена, а южният на Свети 
патриарх Евтимий. Изграждането на основния храм е 
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предшествано от постройката на малък параклис под същото име. В него се извършвали 
богослужения, които продължават и след построяването и освещаването на храма през 
1934 г. Тогава параклисът приема името "Св. четиридесет мъченици Севастийски" и 
богослуженията в него продължават до началото на 90-те години на миналия век, когато 
при настъпилата безгрижност към опазване на духовните ценности, параклисът е напълно 
разрушен и ограбен. 

С трамвай до църквата „Св. апостоли Петър и Павел“: До църквата може да стигнете с 
трамваи 11 и 22, като слезете на спирка „парк Св. Св. Петър и Павел“. 

„Свети Седмочисленици“ (1528г.)„Свети Седмочисленици“ (1528г.)„Свети Седмочисленици“ (1528г.)„Свети Седмочисленици“ (1528г.)                    

„Свети Седмочисленици“ е българска 

православна църква в столицата София, 

разположена в градинката между улиците 

„Цар Иван Шишман“, „Граф Игнатиев“, „6-ти 

септември“ и „Генерал Паренсов“.  Сградата 

е построена през 1528 година от Синан като 

джамия по заповед на султан Сюлейман 

Великолепни върху имот на Рилския 

манастир с метох. При разкопки през 1901 

година са открити останки от стар 

християнски храм от V-VI век и още по-старо 

светилище на Асклепий. 

Джамията е кръстена Коджа дервиш Мехмед паша на името на великия везир Соколлу 
Мехмед паша. Смята се, че архитект на джамията е прочутият Синан (архитектът на 
Сюлейман джамия в Константинопол). Храмът става известен с името Черната джамия, 
заради тъмния гранит, от който е направено минарето му. При земетресение през XIX век 
минарето на джамията пада и тя е изоставена.  

След Освобождението на България през 1878 година сградата е превърната във военен 
склад, а по-късно в затвор. 

Между 1901 и 1903 година сградата е преустроена в църква, която е осветена на 27 юли 
1903, определен от Българската православна църква като Ден на успението на Свети 
Климент Охридски и Ден на Светите Седмочисленици. При преустройството са съборени 
минарето от черен гранит и медресето, намиращо се на мястото на днешната градинка 
пред църквата и са достроени ъгловите куполи, камбанарията и нартекса. В двора на 
църквата, редом до неговата жена е погребан Петко Каравелов - един от водачите на 
Либералната партия, а по-късно на Демократичната партия. Той е брат на писателя Любен 
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Каравелов и баща на Лора Каравелова - съпруга на поета Яворов. Гробът им се намира зад 
църквата. 

С трамвай до църквата „Св. Седмочисленици“: До църквата може да стигнете с трамвай 
10, 12 и 18, като слезете на спирка „бул. Васил Левски“. 

„Света Неделя“ (1863 г.)„Света Неделя“ (1863 г.)„Света Неделя“ (1863 г.)„Света Неделя“ (1863 г.)                        

Църквата "Света Неделя" е катедрала 
на Софийската митрополия. Тя заема 
мястото на стария площад Коручешме, 
който се славел със свой извор, 
засенчван от вековни дървета. Днес 
площадът се нарича "Света Неделя". 
През XIX и първите десетилетия на XX 
век храмът се нарича и "Свети Крал", 
тъй като в него се съхранявали мощите 
на сръбския крал Стефан Урош II (1282-
1321). Вероятно първоначалната църква 
е била построена през X в. и както други 
тогавашни софийски храмове е била с 
каменни основи, а нагоре с дървена 

конструкция. В този си вид храмът просъществувал чак до средата на XIX в. В началото на 
50-те години на XIX в. Софийската митрополия и Софийската градска църковна община 
решили да изградят нов катедрален храм. На 7 май 1856 г. започва строежа на новата 
църква. Тя е трикорабна базилика с дължина 35,5 метра и ширина 19 метра. През есента 
на 1863 г. строежът на новата църква е завършен (архитект Иван Боянин). Украсяването ѝ 
се проточва още няколко години и това забавя освещаването й. От 1863 до 1865 г. 
резбарят Антон Станишев изработва иконостаса. Част от иконостасните икони изписва 
големият живописец Станислав Доспевски. Освещаването на храма се извършва през 
1867 година на празника 11 май. При временното руско управление (1877-1879) княз 
Александър Дондуков-Корсаков подарява на храма комплект от 8 камбани с различна 
големина. Малките камбанарийки се оказват непригодни за тях и през 1879 г. се изгражда 
нова камбанария в южната част на храмовия двор. В края на XIX век във връзка с 
мащабните градоустройствени промени в центъра на столицата църковното 
настоятелство решава да укрепи околния терен и да придаде по-представителен външен 
вид на храма. Проектирането е възложено през 1898 г. на архитект Никола Лазаров. За три 
години е извършено грандиозно преустройство. От западната страна на храма изграждат 
величествена камбанария. Постепенно били свалени трите купола и покривът, като на 
тяхно място били поставени пет нови купола - един голям централен, фланкиран от 
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четири по-малки. Всички храмови стени били облицовани с тухлена зидария. Укрепена 
била и терасата, на която се оказала църквата след регулиране нивото на околните улици. 
Били изградени широки стълбища откъм север, запад и юг. 

 

Църквата е разрушена на 16 април 1925 г. при комунистически атентат по време на 
опелото на генерал Константин Георгиев. Убити са 193 души, ранените са около 500. 
Смята се, че това е най-тежкият терористичен акт в историята на България, а по това време 
и в света. След този кървав терористичен акт на БКП църковното настоятелство възлага на 
архитектурно бюро "Васильов - Цолов" възобновяването на храма. Ремонтът започва през 
юни 1927 г. До пролетта на 1933 г. е изграден един почти нов, огромен централно-куполен 
храм с дължина - 30 метра, ширина - 15,50 метра и височина с купола - 31 метра. В храма е 
върнат оцелелият двуредов позлатен иконостас. Храмът е тържествено осветен на 7 април 
1933 г. 

С трамвай до храм „Света Неделя“: До храма може да стигнете с трамвайни линии 4, 12 
и 18, които спират на едноименния площад. 

 



                                  

 

Проект "Зелените трамваи търсят своя дом" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община Програма Европа 2016 от сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" 

„Свети Александър Невски“ (1912г.)„Свети Александър Невски“ (1912г.)„Свети Александър Невски“ (1912г.)„Свети Александър Невски“ (1912г.)                

„Свети Александър Невски“ е православен 
храм-паметник в София, който e катедрален 
храм на българския патриарх. Около 
катедралата се намира площад със същото 
име. През 1955 г. е обявен за паметник на 
културата с национално значение. 

Храмът е по проект на руския архитект проф. 
Александър Померанцев (1848-1918), 
италиански възпитаник. Окончателният проект 

е готов през 1898 г. Строежът на храма започва през 1904 г. и е завършен през 1912 г., 
като цялостното изпълнение възлиза на обща стойност 5,5 милиона лева. Храмът е 
осветен на 24 август 1924 г. 

Храмът е посветен на Александър Невски, известен с победата си над Тевтонския орден в 
битката на Чудското езеро, провъзгласен за светец от руската православна църква. 
Александър Невски е патрон на руския император Александър II и названието на храма е 
израз на благодарността на българите към Русия в лицето на императора. След като 
руската флота бомбардира гр. Варна на 14 октомври 1915 г., обществените реакции са 
толкова остри, че се стига до преименуването на храм-паметника в „Св. Св. Кирил и 
Методий“. Това става с пълен консенсус от парламента (в това число и опозицията) и 
правителство. През 1920 г. отново е върнато първоначалното име „Св. Александър 
Невски“. С площта си от 3170 m² при построяването си храмът се превръща в първа по 
големина напълно завършена и действаща катедрала на Балканския полуостров. 

Храмът е провъзгласен за патриаршеска катедрала през 1953 г., а през 1955 е обявен за 
паметник на културата с национално значение.  Най-забележителната външна 
характеристика на храма са позлатените му куполи. Покривният пласт е изработен от 
асфалтова мушама и медна ламарина и има площ от около 4 000 m². Позлатеният участък 
на куполите е 700 m2, като общото тегло на златото е 8,35 kg, но слоят е много тънък, 
което налага да бъде реставриран през определени периоди от време. Технологията на 
позлатяването е руска и до 2001 г. е била извършвана от руски специалисти и с руско 
злато. Последната реставрация на позлатата е през 2001 г. и е извършена от български 
специалисти. 

С трамвай до храм-паметника „Свети Александър Невски“: При откриването на 
трамвайната система на града през 1901 г. една от шестте линии се е движила от Двореца 
по бул. Цар Освободител до Борисовата градина. През 30-те години на ХХ век трамваите 
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по булевард Цар Освободител са премахнати. В днешни дни може да се достигне с 
трамвай 20, 22 и 23 от спирката на Софийската опера, пешеходно разстояние около 15 
минути. 

Църква „Света  Троица“ (1927г.)  Църква „Света  Троица“ (1927г.)  Църква „Света  Троица“ (1927г.)  Църква „Света  Троица“ (1927г.)      

Православен храм "Света Троица" се намира в 
североизточния край на парк "Света Троица", в 
ъгъла на бул."Константин Величков" и ул."Цар 
Симеон" на град София. 
Мястото е едно от християнските места на вярата и 
местата свързани със Света Троица. Храмът е 
построен през 1927 г.от бежанци, които населяват 
квартала. Част от средствата са изпратени от 
българи в Америка.  Трикорабна базилика с 
притвор и колонада на западната страна с дължина 
23 м, ширина– 12 м, височина– 7 м. Няма куполи. 

Осветена е от Знеполския епископ Паисий на 25.12.1927 г.  
Има три Св.престола, централен, северен, посветен на Св.Иван Рилски (с храмов празник 
на 19 октомври) и южен – на Св.Константин и Елена (с храмов празник на 21 май). Вдясно 
от притвора има параклис, посветен на Св.Симеон Стълпник (с храмов празник на 24 май). 
Владишкият трон и царските двери са взети от храм “Св.Неделя” след атентата през 1925 
г.– с дърворезба. Храмът е изографисан през 1997г. Храмовият празник е с подвиждна 
дата на Петдесетница (Света Троица) за прослава явяването на Светия Дух пред 
апостолите на 50-я ден след Възкресението (Великден). 

С трамвай до църквата „Света Троица“: До храма може да стигнете с трамвайни линии 
3 и 11, които спират на спирка „ул. Цар Симеон“. 

Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ (1909г.)  Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ (1909г.)  Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ (1909г.)  Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ (1909г.)      

Основите на църквата са положени през 1847 г., 
но окончателно е построена през 1909 г. Осветена 
е от Софийския митрополит Партений. Градежът е 
от камък и тухли – трикорабна с притвор. От 
западната страна има две кубета – в едното е 
камбанарията. Таванът е сводест и зидан и се 
поддържа от стените и осем колони. Църквата е с 
дължина – 34 м, ширина – 22 м, височина – 18 м. 
Има три Св.престола – цинтрален, посветен на 
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Св.св.Кирил и Методий, северен – на Св.Трисветители (с храмов празник на 30 януари), 
южен – на Св.Панталеймон (с храмов празник на 27 юли). На южната страна на храма има 
параклис, чиито Св.престол е посветен на Въведение Богородично (с храмов празник на 
21 ноември). - до ХIХ век на мястото на днешния храм е имало църква “Св.Богородица”, 
която е била разрушена от земетресението през 1818 г. Параклисът е от 1999 г. Стенописи 
има само на централния купол. Иконостасът, владишкият трон и амвонът са резбовани от 
Генчо Марангозов през 1908 г. 

С трамвай до църквата „Св. Св. Кирил и Методий“: До храма може да стигнете с 
трамвайни линии 4, 12 и 18, които спират на спирка „пл. Лъвов мост“. 

Църква „Свети вмчк Георги Победоносец“ (1918г.Църква „Свети вмчк Георги Победоносец“ (1918г.Църква „Свети вмчк Георги Победоносец“ (1918г.Църква „Свети вмчк Георги Победоносец“ (1918г.) ) ) )     

Църквата е построена през 1918 г. със средства на 
военните и е била считана за храм на военните. 
Сградата е трикорабна базилика. Дълга е 35 м, ширина 
– 20 м, височина – 20 м. Има три Св.Престола. 
Централният на на Св.Георги Победоносец, южният е 
на Св.Иван Рилски (с храмов празник 19 октомври), 
северният е на Св.Василий Велики (с храмов празник 
на 1 януари). Има притвор, централен купол и два по-

малки над притвора. Осветена е от Доростолския и Червенски митрополит Василий на 
11.11.1918 г. Стенописите са от Михаил Малецки. Централният купол е изографисан през 
2002 г. Олтарните двери, владишкият трон и амвонът са с дърворезба. В църквата се 
съхранява камъкът, където е бил убит и погребан Св.Георги Софийски Нови, намерен 
недалеч от нея. 

С трамвай до църквата „Св. вмчк Георги Победоносец“: До храма може да стигнете с 
трамвайни линии 1, 6 и 7, които спират на спирка „бул. Прага“ (Петте кьошета). 

Гръцка църква „Свети вмчк Георги Победоносец“ Гръцка църква „Свети вмчк Георги Победоносец“ Гръцка църква „Свети вмчк Георги Победоносец“ Гръцка църква „Свети вмчк Георги Победоносец“     

Гръцката църква „Св. вмчк Георги Победоносец“ е 
построена през 1920 г. с дарение от Йоан Космоглу. 
Сградата представлява трикорабна базилика с размери 
към 12 х 18 м, застроена на около 210 кв. м, 
разположена е с лице на булеварда в голям към 1700 кв. 
м двор-градина с масивна ограда от ковано желязо 
върху зид. Гръцката църква е към посолството на Гърция 
у нас и не е постоянно отворена. Намира се на бул. 
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Македония 11, оградата му го дели от „Дебърската градинка“. 

С трамвай до църквата „Св. вмчк Георги Победоносец“: До храма може да стигнете с 
трамвайни линии 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 10, които спират на спирка „пл. Македония“. 

Арменска църква „Света Богородица“ (2015г.)  Арменска църква „Света Богородица“ (2015г.)  Арменска църква „Света Богородица“ (2015г.)  Арменска църква „Света Богородица“ (2015г.)      

Арменската апостолическа църква е една от 
древноизточните църкви и от най-древните 
християнски църкви. Християнството е донесено в 
Армения от апостолите Вартоломей и Тадей, 
поради което се нарича Апостолическа. 
Арменската апостолическа православна катедрала 
"Света Богородица" ("Сурп Аствадзадзин") в София 
започва да се строи на 11.02.2011, към пролетта на 
2015 г. строежът е завършен екстериорно до 
куполите с поставена дограма и пр., но работата по 

интериора продължава. Храмът има размери приблизително 18 х 27 м с височина към 18 
м, застроен е на около 400 кв. м. Намира се в "Дебърската градинка" на ул. "Лайош 
Кошут" №6. 

С трамвай до църквата „Св. Богородица“: До храма може да стигнете с трамвайни линии 
1, 4, 5, 6, 7, 8 и 10, които спират на спирка „пл. Македония“. 

Румънска църква „Света Троица“ (1923г.) Румънска църква „Света Троица“ (1923г.) Румънска църква „Света Троица“ (1923г.) Румънска църква „Света Троица“ (1923г.)     

Румънската православна църква "Света Троица" 
в София се намира в централната част на града. 
Построена е в периода 1905-1912 година от 
българския майстор Васил Глигов, по проект на 
архитект Фридрих Грюнангер. Храмът е 
официално осветен на 1923г. По време на 
бомбардировките през март 1944г е бил 
разрушен куполът с централния свод. 
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Храмове на други вероизповедания:Храмове на други вероизповедания:Храмове на други вероизповедания:Храмове на други вероизповедания:    

КатКатКатКатолически храм „Свети Йосиф“олически храм „Свети Йосиф“олически храм „Свети Йосиф“олически храм „Свети Йосиф“                

Историята на конкатедралния храм „Свети Йосиф“ и на едноименната енория в София 
започва през 1875 г., когато отец Тимотей от Биела като епископски викарий е изпратен от 
монсеньор Франческо Рейналди от Пловдив в София, за да поеме грижите за живеещите 

и работещите в града католици. През 1878 г. на 
това място започва строеж на малка църква 
„Свети Йосиф“ и принадлежащ към нея 
комплекс със същото име. Още незавършена, 
през 1880 г. тя е осветена и отворена за 
служби. Първи енориаши са строителите на 
железопътната линия София - Истанбул и 
многобройните хървати и албанци, 
занимаващи се с търговия в града. Тогавашният 
енорийски комплекс включва църква, манастир 

за отците-капуцини, колеж и концертна зала. Към 1944 г. тя най-сетне е почти завършена с 
всички стенописи, но на 30 март 1944 е ударена с пряко попадение и напълно унищожена 
от поредната англо-американка бомбардировка над София. Създадена е Фондация „Свети 
Йосиф“, която събира средства за възстановяване на енорийския храм, но при 
комунистическата власт парите изчезват от банката. На същото място, където е била 
старата катедрала, при посещението на папа Йоан Павел II в България през 2002 е 
положен първият камък на строежа на нова, по-голяма катедрала. Строежът на новия 
храм е подпомогнат от финансовите помощи на католици от целия свят. Строежът 
продължава в периода 2002 - 2006, с известни прекъсвания. След като новата сграда на 
катедралата е почти изцяло завършена, тя е осветена от държавния секретар на Ватикана 
кардинал Анджело Содано на 21 май 2006 г. 

С трамвай до храм „Свети Йосиф“: До храма може да стигнете с трамвайни линии 4, 12, 
18, 20 и 22, които спират на Централни хали. 

Баня баши джамия  Баня баши джамия  Баня баши джамия  Баня баши джамия      

Баня Баши джамия е построена по инициатива и с финансовата подкрепа на благодетеля 
молла Ефенди Кадъ Сейфуллах. Затова в някои източници джамията се отбелязва и под 
името джамията "Молла Ефенди" или като "Кадъ Сейфуллах". На арката над вратата върху 
камък с боя е написан текст, който не може да се разчете. Под него личи датата 974, което 
дава основание да се приеме, че тя е построена през 974 г. по хиджра (мюсюлманско 
летоброене) или 1566-1567 година.  Основната сграда на джамията е четириъгълна. Сред 
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четирите ъглови кубета се извисяват централното 
кубе и минарето. В предната ѝ част има една 
пристройка (тетимме) с три малки кубета. Тя е 
построена в памет на починалата съпруга на Кадъ 
Сейфуллах Ефенди. 

С трамвай до Баня баши джамия: До джамията 
може да стигнете с трамвайни линии 4, 12, 18, 20 и 
22, които спират на Централни хали. 

 

Софийска синагогаСофийска синагогаСофийска синагогаСофийска синагога            

Софийската синагога се намира в центъра на 

София, на улица „Екзарх Йосиф“ №16, 

непосредствено до Халите, близо до 

„Пиротска“ улица и недалеч от Женския пазар. 

Построена е през 1909 година по проект на 

известния австрийски архитект Фридрих 

Грюнангер, който взима за модел синагогата 
във Виена, разрушена по-късно от нацистите. 
На същото място се е издигала старата 
синагога на София, наречена "Ахава и хасед". 

Официално е открита на 9 септември 1909 г. 
Тя е най-голямата на Балканския полуостров и 

3-та в Европа (след синагогите в Будапеща и 

Амстердам), както и най-голямата сефарадска синагога на континента. Може да побере 

над 1000 души в централното помещение (предназначено за мъжете) и по вътрешните 
балкони (където се молят жените). Истинско произведение на изкуството е най-големият в 

страната полилей (с тегло 2 тона), който украсява храма. В двора има микве - малка баня 

за ритуални юдейски умивания. 

С трамвай до Софийска синагога: До синагогата може да стигнете с трамвайни линии 4, 
12, 18, 20 и 22, които спират на Централни хали. 
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ТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ НА СОФИЯТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ НА СОФИЯТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ НА СОФИЯТЕМАТИЧЕН МАРШРУТ: МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ НА СОФИЯ    
 

Един от начините да се опознае града и неговата история и култура, е като се посетят музеите. 

София разполага с богато културно-историческо наследство, представено в десетки музеи и 

галерии. Голяма част от тях са достъпни и с трамваен транспорт. 

Музей за историята на София Музей за историята на София Музей за историята на София Музей за историята на София     

През 1928 г. по предложение на кмета Владимир Вазов се взема решение за основаването 
на градски музей. Първоначално той съчетава задачите на градски музей, библиотека и 
архив. Наред с Народния, Военно-историческия и Църковно-археологическия, той е сред 
най-старите музеи на територията на столицата. На 1 декември 1941 г. в сградата на пл. 
„Бански” № 3 се открива първата постоянна експозиция на музея. През 1952 г. музеят, 
библиотеката, архивът и градската художествена галерия се отделят като самостоятелни 

институции. През следващите 
десетилетия музеят развива 
многостранна дейност по опазване 
на културното наследство, но без 
музейна експозиционна площ, в 
тежки условия за съхраняване на 
ценностите от фонда. 
Междувременно той нараства и 
понастоящем наброява около 120 
хил., като в тази бройка са 
включени и звената на Научната 

библиотека и Фотоархива. От 80-те години на XX век насам, наред с усилената 
събирателска дейност, са организирани над 120 временни изложби в страната и чужбина. 
Издадени са три тома на сборника „Сердика – Средец – София”, както и други научни и 
научно-популярни издания. Музеят редовно присъства в куултурния афиш на столицата. 

През 1998 г. на основата на музея се създава Общинско предприятие „Стара София” със 
Софийски исторически музей (СИМ), на което се възлага да проучва, събира, опазва и 
стопанисва движимото и недвижимото културно наследство на територията на 
Столичната община. През м. юни 2012 г. ОП „Стара София” със СИМ е преобразувано в 
Общински културен институт (ОКИ) „Музей за история на София”. 
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Дълго нерешеният проблем с постоянната експозиция на Музея намира отговор с 
Решението на СОС от 1998 г., за адаптиране на сградата на Централната общинска 
минерална баня за музей на София с активното присъствие на минерална вода. 

Постоянната експозиция на Музея за история на София отвори врати през 2015 година. 

Историята на самата сграда на Централната баня също е интересна. Още през 1889 г. се 
провежда международен архитектурен конкурс за минерална баня с хотел, спечелен от 
австрийския архитект Емил фон Фьорстер. Едва започнал, строежът на хотела е спрян 
(1893 г.) поради недостиг на средства. През 1904 г. се избистря идейният проект за 
комплекса в днешния му вид от архитектите Петко Момчилов и Фридрих Грюнангер. През 
1906 г. столичният кмет сключва договор с П. Момчилов за изготвяне на работен проект за 
голяма и малка баня. Декоративните фасадни фризове с растителни и геометрични 
мотиви в актуалния за времето стил сецесион са от художника Харалампи Тачев (1908 г.). 
От двете страни на главния вход на сградата са поставени керамични изображения на 
Аполон Медикус – бог на здравето и на богиня Тюхе – покровителка на градовете. 
Изпълнението е по технология на проф. Стефан Димитров. Каменните пластики са дело на 
художника Георги Киселинчев. 

Малката баня отваря врати през 1908 г., а голямата – с два плувни басейна, семейни вани, 
турско-римски бани – на 1 (13) май 1913 г.; в северното крило се открива водолечебен 
институт с водоналивни съоръжения (1914). 

При бомбардировките на София (1944 г.) малката баня е съборена, а части от голямата са 
сериозно засегнати. След Втората световна война голямата баня е точно реставрирана и е 
обявена за паметник на културата от местно значение (в. Известия, бр. 73/1955). Поради 
амортизация през 1986 г. сградата е затворена за посетители и напълно изоставена след 
1989 г. От 1996 г. Столична община ремонтира покрива и приема да започне 
възстановяване на сградата със собствени средства като единствен начин за спасяването 
й, а в бъдеще – да съчетае функциите на представителна приемна на Общината с Музей 
на София, който се нуждае от пространства за постоянна експозиция. През 1998 г. сградата 
е обявена за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата от 
национално значение. Забележителният образ на Централните общински минерални 
бани впечатлява с мощната многопланова композиция, сложните обеми на покривното 
покритие, с богатата фасадна сецесионова декорация. Заедно с градината пред тях и 
прилежащите исторически сгради от различни епохи тя образува уникален живописен 
ансамбъл. Връзката с разширените в близост археологически разкопки е важна за облика 
на историческия център на столицата и много подходяща за отредената роля на сградата 
като Музей за историята на София. 
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С трамвай до Музея за история на София: До храма може да стигнете с трамвайни линии 
4, 12, 18, 20 и 22, които спират на Централни хали. 

Национален военноисторически музей   Национален военноисторически музей   Национален военноисторически музей   Национален военноисторически музей       

С Указ № 39 от 1 август 1914 г. на цар 
Фердинанд І при Щаба на армията се създава 
Военноисторическа комисия. Малко по-късно 
е уточнен и състава ѝ – музей, архив и 
библиотека. Със заповед № 391 от 4 юли 1916 
г. на Главнокомандващия Действащата армия, 
„...за да се съхранят за вечни времена всички 
предмети, свързани със събитията, които 

бележат най-важните страници на нашата военна история...“ започва действителното 
комплектуване на колекциите на музея. Военният музей е третата общонационална 
музейна структура след разделянето през 1906 г. на първия български Народен музей на 
два музея - Археологически и Етнографски. Първата експозиция на Главния Военен музей 
е открита едва на 12 май 1937 г. на ул. Московска № 15, в сграда, отдадена му под наем 
от Софийското офицерско събрание. През 1949 г. музеят е преименуван в Централен 
музей на народната армия. През 1950–1951 г. Музеят е преместен на бул. "Ген. Скобелев 
№ 23", където през 1952 г. открива нова експозиция. 

През 1956 г. филиал на музея става Военноморският музей в гр. Варна. Същата година 
започва работа първото реставрационно ателие. След спогодба между правителствата на 
България и Унгария, през 1967 г. колективът на Военния музей създава единствения в 
чужбина Музей на Първа българска армия. През 1968 г., с постановление на 
Министерския съвет на Народна Република България музеят получава статут на 
национална институция и променя името си – Национален военноисторически музей. 
Негови филиали стават Военноморският музей и Парк-музеят на бойната дружба 
Владислав Варненчик в гр. Варна. От 1973 г. започва да излиза научно списание „Известия 
на Националния военноисторически музей“. От 2001 г. излиза Годишник на 
Военноморския музей. От април 2001г.  музеят се помещава на площ от 40 декара на ул. 
Черковна 92 в столицата. 

Експозицията на музея е решена в тематично-хронологичен и колекционен план. В нея са 
показани 28 000 експоната от едномилионния фонд на музея. Акцент в тематично-
хронологичната част, която проследява развитието на Българската армия е участието ѝ 
във войните за национално обединение. Колекционната експозиция представя оръжие, 
отличия и униформи – трите най-стари и богати сбирки на музея. Библиотеката осигурявя 
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достъп до 13 729 тома специализирана литература. Скоро тя ще предостави и електронен 
достъп до колекциите на музея. 

С трамвай до Националния военноисторически музей: До музея може да стигнете с 
трамвайни линии 20 и 23, като слезете на спирка „Румънско посолство“. 

Национален археологически институт с музей  Национален археологически институт с музей  Национален археологически институт с музей  Национален археологически институт с музей      

НАИМ БАН  е в спасената от българската държава от 
саморазрушаване някогашна Буюк (голямата) джамия от 
ХV век. Името ѝ е било „Коджа Махмуд паша джамиси“ 
(Джамията на великия Махмуд паша) – великият везир 
на султан Мурад II (1421 – 1451), който през 1451 г. става 
бейлербей на Румелия (европейските владения на 
османците), премества главния им град от Одрин в 
София и същата година поръчва строежа на джамията, 

строи се цели 43 години и е завършена двадесет години след смъртта му през 1494 г. 
Архитектурно е от типа изополикуполни джамии, нейните куполи са са 9 ниски секторни. 
Освобождението на София от русите я заварва с паднало минаре, отдавна порутена и 
изоставена. Сградата е дадена на Публичната библиотека, официално открита през 1880 г. 
и преместена оттам през 1885 г. Към нея се обособява музейна сбирка, превърнала се в 
музеен отдел. В периода 1900 – 1905 г. Археологическият музей се установява 
окончателно в ремонтираната сграда. През 1938 – 1940 г. е създадена нова сграда, в която 
обаче се помещава Народната банка, а за музея са отредени две етажа в две от крилата ѝ 
свързани с бившата джамия, отново ремонтирана. Старинната сграда с експозицията на 
музея е ударена от англо-американските бомбардировки на София в 1944 г. и той отваря 
врати отново чак през 1948 г. Пълен ремонт започва 45 години по-късно през 1993 – 1994 
г., чийто последен етап се извършва 2003 – 2005 г. 

В момента Археологическият музей в София съхранява една от най-богатите 
археологически колекции на Балканския полуостров. Обекта е 3-та най-стара запазена до 
корниз вековна сграда на София след срещуположната ѝ Ротонда Свети Георги и 
катедралата Света София, ако не броим малките средновековни църкви около града. 
Направените на два пъти археологически разкопки разкриват културни напластявания от 
няколко епохи. 

С трамвай до Националния археологически музей: При откриването на трамвайната система на 

града през 1901 г. една от шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до 

Борисовата градина. През 30-те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са 
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премахнати. В днешни дни най-близката трамвайна спирка е на пл. Света Неделя, където спират 

трамваи по линии 4, 12 и 18. 

Етнографски музей към БАН  Етнографски музей към БАН  Етнографски музей към БАН  Етнографски музей към БАН      

През 1892г. в София е създаден Народният музей, един 

от основните отдели на който е Етногарфският. През 

1906г. музеят се отделя като самостоятелен под 

названието Народен етнографски музей (НЕМ). Негов 

първи директор е Димитър Маринов. Заслугата за 

обособяването на етнографски музей е на тогавашния 

министър на образованието проф. Иван Шишманов. В 

продължение на 48 години високо ерудирани 

специалисти градят Народния етнографски музей по 

образец на западноевропейските музеи. И само за 20 години те успяват да съберат огромна 

веществена колекция, сочена за една от най-богатите и разнообразни колекции на Балканите. 

През 1944г. сградата на музея е унищожена от англо-американските бомбардировки. През 1954г. 

Националният етнографски музей е настанен в бившия Княжески дворец – една от най-старите и с 

най-интересна история сгради в София. До днес музеят се помещава в източното крило на 

Двореца, където са били спалните стаи, приемните и личните кабинети на царското семейство. 

С трамвай до Етнографския музей: При откриването на трамвайната система на града през 1901 

г. една от шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до Борисовата градина. 

През 30-те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са премахнати. В днешни 

дни най-близката трамвайна спирка е на пл. Света Неделя, където спират трамваи по линии 4, 12 и 

18. Музеят е достъпен също посредством трамвайни линии 20, 22 и 23, които спират на спирка 

„Младежки театър“. 

Национален природонаучен музей  Национален природонаучен музей  Национален природонаучен музей  Национален природонаучен музей      

 Националният природонаучен музей (НПМ) има повече 

от сто и двадесет годишна история. Той е най-старият 

музей в България и най-старият и най-богатият между 

природонаучните музеи на Балканския полуостров. 

Основан е през 1889 г. от Княз Фердинанд под името 

Княжески естественоисторически музей. В началото 

съхранява личните колекции на княз Фердинанд от 

птици, бозайници и пеперуди. Първият уредник на 

музея е придворният лекар д-р Паул Леверкюн, който е 

бил известен орнитолог. Той подготвя първата 

експозиция в 14 зали на два етажа в стара сграда на сегашното място на музея, открита за 

посещение през 1907 г. До Първата световна война музеят се е обогатявал с колекции предимно 
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от чужбина, подарени или закупени от видни чуждестранни колекционери и пътешественици. 

Особено интензивно се развива музеят под ръководството на д-р Иван Буреш, който е негов 

директор от 1914 до 1959 г. По това време той се нарича вече Царски музей и представлява 

основата на Царските природонаучни институти, създадени през 1918 г. Организирани са 

експедиции за обогатяване на колекциите до всички български планини и до съседните балкански 

страни. Открити са много нови видове животни и растения. Музеят се превръща в основното 

звено за научни изследвания по природните науки в България. Започва да издава списание с 

висок международен авторитет. Сегашната четириетажна сграда, която приютява колекциите от 

1936 г., е единствената в София, строена специално за музей. Тя е разрушена при 

бомбардировките, но колекциите са запазени, защото са своевременно евакуирани. 

След войната сградата е възстановена в предишния вид и новата експозиция отваря отново врати 

за посетители през 1948 г. Тогава музеят се преименува на Природонаучен музей. При 

реорганизацията на Българската академия на науките през 1947 г. той е първата институция, която 

става нейно поделение. През същата година на основата на музейните колекции се създават три 

нови академични института — Зоологически, Ботанически и Геологически. В сградата остават само 

зоологическите колекции. По-късно започва период на регрес, когато музеят е затворен за 

посетители, а експозицията от 22 зали е намалена на 9 зали. Такова е състоянието на музея до 

1974 г., когато директор става академик Иван Костов. Благодарение на безспорния си авторитет и 

неуморни усилия, той успява да издейства от тогавашния Министерски съвет издаването на 

решение, според което музеят става самостоятелно научно звено с национален статут. От тогава 

музеят носи сегашното си име. След това експозицията се разширява до 16 зали, като наново са 

подредени минерали, скали, вкаменелости и растения, а залите с животни са аранжирани по 

съвременен начин. 

С трамвай до Националния природонаучен музей: До музея може да се достигне с трамвайни 

линии 20, 22 и 23, които спират на спирка „Национална опера“. 

Национален политехнически музей   Национален политехнически музей   Национален политехнически музей   Национален политехнически музей       

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. 
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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. 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, 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. 

С трамвай до Националния политехнически музей: В близост до музея преминава 
трамвайна линия 22, като най-близката спирка е „ул. Опълченска“. 

Музей на историята на физическата култура и спорта Музей на историята на физическата култура и спорта Музей на историята на физическата култура и спорта Музей на историята на физическата култура и спорта     

Музеят на физическата култура и спорта се помещава в 
специално пригодена зала на Националния стадион "Васил 
Левски". 

Първата експозиция е открита на 30 март 1962 г., като 
първоначално се помещава в Спортната палата. В музея е 
представена историята на българския спорт и върховните 

постижения на родните ни спортисти. 

Фондовете на музея са придобити чрез дарения от известни български спортисти, 
състезатели и спортни деятели, като Христо Стоичков, Йорданка Благоева, Диана Йоргова, 
Светла Оцетова и много други. Големият волейболист Тодор Симов предоставя на музея 
програми, медали и отличия от период, когато българският волейбол постига първите си 
международни успехи. Над 500 експоната, фотоси и факсимилета представят първите 
спортни обединения - туристически дружества, клубове и организации. 
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Сред ценните предмети са копие на първия български велосипед, лични вещи и награди 
на големите български борци Дан Колов и Никола Петров, фехтовален костюм на 
български олимпиец от Амстердам 1928 г., както и други състезателни екипи, множество 
купи и колекция от спечелени от българските спортисти медали. Най-ценни са 
олимпийските медали, предоставени от видни спортисти като Манол Манолов - бронзов 
медал от Мелбърн 1956 г., Диана Йоргова, която подарява сребърния си медал по лека 
атлетика от игрите в Мюнхен през 1972 г., Йорданка Благоева, подарила медалите си от 
Мюнхен (1972 г.) и Монреал (1976 г.), както и Красимира Гюрова, състезателка в 
българския баскетболен отбор, спечелил бронзови медали в Монреал през 1976 г., когато 
баскетболът за първи път е включен като олимпийски спорт. 

Национален музей „Земята и хората“  Национален музей „Земята и хората“  Национален музей „Земята и хората“  Национален музей „Земята и хората“      

Националният музей „Земята и хората“ е 
разположен в уникална по своята 
архитектура сграда в центъра на София, 
построена в края на XIX век като част от 
комплекса „Софийски Арсенал”. Сградата е 
една от първите построени в страната с 
монолитна стоманобетонна конструкция с 
противо-земетръсни шайби. Първите 
сведения за комплекса се отнасят към 1882 

г., когато Софийският артилерийски склад се преименува на Софийска оръжейна 
работилница. През 1899 г. с указ на княз Фердинанд комплексът става Софийски 
артилерийски арсенал. Три сгради от комплекса са съхранени до днес. Сега в тях се 
помещават Националният музей „Земята и хората“, Музеят за съвременно изкуство и 
Мемориалът „Гарнизонно стрелбище”. В Арсенала повече от 30 години са изработвани 
боеприпаси (маркирани с монограм СА-Софийски Арсенал и лъвче), извършван е ремонт 
на различни видове оръжия. През 1927 г. фабриката е преместена в Казанлък. В стария 
Арсенал остават да функционират само спомагателни производства. По това време 
сградата, в която понастоящем се помещава музея „Земята и хората“ е била "Голямата 
коларска работилница" на Арсенала. 

През 30-те години на XX в. Арсеналският комплекс се предоставя на Школата за запасни 
офицери (ШЗО), която до тогава се е намирала в Княжево. В сградата на настоящия Музей 
за съвременно изкуство е бил щабът. „Малкият Арсенал“ е бил столовата,  Мемориалът 
“Гарнизонно стрелбище” е учебното стрелбище, а в сградата на настоящия Национален 
музей „Земята и хората” се помещава гимнастически салон на Школата. Непосредствено 
след 9-ти септември 1944 г. тук е преместена Държавната печатница. Обособени са 
производствени цехове – наборен, висок черен печат, висок цветен печат, дълбок печат и 
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брошуро-подвързвачен. В този си вид сградата функционира до 1975 г., когато 
печатницата е преместена в новопостроено здание. 

С Разпореждане № 50 от 30.12.1985 г. на Бюрото на МС от 01.01.1986 г. се създава 
Националният музей "Земята и хората" (НМЗХ) със задача да издирва, събира, съхранява 
и излага минерали и производни от тях материали. За нуждите на НМЗХ за безвъзмездно 
ползване се предоставя сградата на бившата Държавна печатница „Георги Димитров” на 
тогавашния бул. „Г. Трайков” (сега „Черни връх”). Сградата е реставрирана, обявена за 
паметник на културата и адаптирана за нуждите на НМ "Земята и хората". Автор на 
проекта за реконструкция на сградата е арх. Христо Ганчев. Интериорът е проект на 
художника Иван Радев, а фреските в залата са на художника Теофан Сокеров. След 
продължилата 18 месеца реконструкция, музеят е официално открит за посещения на 19 
юни 1987 г. 

С трамвай до музея „Земята и хората“: До музея може да достигнете посредством 
трамвайни линии 1, 6 и 7, които спират на спирка „бул. Пенчо Славейков“. 

Софийска градска художествена галерия  Софийска градска художествена галерия  Софийска градска художествена галерия  Софийска градска художествена галерия      

На 22 октомври 1928 г. с разпоредба на Столичния 
общински кмет ген. Владимир Вазов се създава 
музей с три отдела: музей, библиотека и архив. 
Обособяването на картинна галерия е част от 
дейносттана музея. Първоначално библиотеката и 
музеят се намират в несъществуваща днес сграда, 
близо до ъгъла на улиците Граф Игнатиев и Г. С. 
Раковски. През 1941 г. библиотеката, музеят, 
архивът и галерията са настанени в сграда на 

площад Бански 3. Там с художествената сбирка се урежда първата постоянна картинна 
галерия в България. През 1948 г. част от фонда на галерията е прехвърлен в 
новообразуваната Национална художествена галерия. Като самостоятелна институция 
СГХГ се обособява през 1952 г. През 1973 г. й е предоставена сградата на бившето градско 
казино на ул. Гурко 1. Официалното откриване на експозицията е през 1977 г. 

Днес СГХГ притежава една от най-значителните колекции на българско изкуство: 3500 
живописни творби, 800 скулптури, 2800 графики и рисунки. През 2004 г. е основан фонд 
„Съвременно изкуство и фотография“. Основната задача на СГХГ е съхраняването, 
опазването и проучването на художественото наследство. Специалистите, работещи в 
институцията, се грижат за нейната колекция и представянето й пред обществеността чрез 
изложби, каталози и публикации. Галерията разполага с 1100 кв. м. изложбена площ, 
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разпределена в четири обособени пространства. Годишно в тях се организират около 30 
изложби. Съществена част заемат експозициите с творби от фондовете на галерията. 
Представят се и гостуващи индивидуални, колективни и общи изложби на български и 
чуждестранни художници. Програмата на СГХГ обхваща събития и личности от края на 19-
ти и началото на 20-ти век до наши дни. През последните години специален акцент в 
нейната политика е изследването на изкуството на днешния ден и работата с млади 
автори. 

С трамвай до Софийската градска художествена галерия: Галерията е достъпна 
посредством трамвайни линии 10, 12 и 18, които спират на пл. Гарибалди. 

Национална галерия „Квадрат 500“  Национална галерия „Квадрат 500“  Национална галерия „Квадрат 500“  Национална галерия „Квадрат 500“      

Национална галерия „Квадрат 500“ отвори врати на 

25 май 2015 г. 

Eкспозицията е подредена в 28 зали на четири 
етажа. В нея са показани близо 2000 
произведения от колекцията на Националния 
музеен комплекс, която наброява над 42 000 
единици. Началото на българската колекция се 
поставя през 90-те години на ХІХ век. По-
голямата част от чуждестранната колекция е 
формирана през 80-те години на ХХ век. 

Половината от изложените творби са на български автори. Другата половина представя 
изкуство от Европа, Азия, Африка и Америка. 

С трамвай до Квадрат 500: В пешеходна достъпност преминават трамвайни линии 20, 22 и 23, 

които спират на спирка «бул. Васил Левски» 

Национална художествена галерия Национална художествена галерия Национална художествена галерия Национална художествена галерия     

 Намира се в София и се помещава в сградата на 

бившия царски дворец, заедно с Националния 

етнографски музей. Създадена е с 

постановление на правителството на 24 ноември 

1948 година като приемник на Софийската 

градска художествена галерия, от която 

получава доста от експонатите си. Настанява се в 

Двореца едва през 1952 г. 

На посетителите си галерията предлага няколко 
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постоянни експозиции — на втория етаж в сградата на двореца са изложени около 150 творби, 

представящи историята на българската живопис от Възраждането до 1960-те години, а на третия 

се намира постоянната скулптурна експозиция. 

С трамвай до Националната художествена галерия: При откриването на трамвайната система 

на града през 1901 г. една от шестте линии се е движила от Двореца по бул. Цар Освободител до 

Борисовата градина. През 30-те години на ХХ век трамваите по булевард Цар Освободител са 

премахнати. В днешни дни най-близката трамвайна спирка е на пл. Света Неделя, където спират 

трамваи по линии 4, 12 и 18. 
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ТРАМВАЕН МАРШРУТ СЕРДИКАТРАМВАЕН МАРШРУТ СЕРДИКАТРАМВАЕН МАРШРУТ СЕРДИКАТРАМВАЕН МАРШРУТ СЕРДИКА    
 

Изследването на град с хилядолетна история в рамките на един час е сериозно 

предизвикателство. Настоящият трамваен маршрут има за цел да предостави възможност на 

всеки желаещ да се запознае с най-забележителните места, свързани с историята на столицата.  

Централна жп гарЦентрална жп гарЦентрална жп гарЦентрална жп гараааа    

Ако търсим причината за възхода на София след освобождението неминуемо трябва да започнем 

с изграждането и пускането в експлоатация през 1888 г. на железопътната линия, свързваща 

Европа с Азия. Откриването на Централна гара София става на 12 август 1888 г., когато по обяд e 

пристигнал първият международен влак от Лондон и Париж, който отпътува рано на другия ден за 

Пловдив, Одрин и Цариград. За благотворното влияние, което изиграва откриването на гара 

София, можем да съдим от запазената историческа справка от първото и второто преброяване на 

населението на столицата. На 01.01.1881 г., 7 години преди изграждането на гарата, градът има 20 

201 жители, а на 01.01.1893 г., 5 години след откриването й – 46 600 жители. В първите години 

след откриването й гара София е обслужвала около 26 400 пътници годишно, през 1895 – 82 000, 

през 1900 г. броят им достига над 286 000, а през 1905 г. – над 415 000 годишно. Именно 

нарастващият поток от пътуващи от и към гарата е причина за взимането на решение през 

декември 1888 г. за изграждането на трамвайната система в града. Затова логичното начало на 

трамвайния маршрут Сердика е възможно най-близко до първата железопътна гара на града, днес 

по-известна като Централна гара София.1 

Бул. Мария ЛуизаБул. Мария ЛуизаБул. Мария ЛуизаБул. Мария Луиза    

Една от най-забележителните пътни артерии в столицата. В най-северната й е част се намира 

Централната жп гара. До 1890 г. районът на север от Лъвовия мост е бостан, напояван от 

минаващата край него Владайска река. По-масовото застрояване започва около 1900 година. 

Началото на града е било на юг от Лъвовия мост, като западно от пътя е била Драз махала, а на 

изток Захаръм бей махала.2 В противоположния край на Лъвовия мост се намира „Баня Баши“ 

джамия, основен акцент на центъра на София вече скоро 450 години.  

Трамвайно депо „Клокотница“Трамвайно депо „Клокотница“Трамвайно депо „Клокотница“Трамвайно депо „Клокотница“  

                                                           
1 http://stara-sofia.blogspot.bg/2009/06/blog-post_27.html 

2 http://stara-sofia.com/mappishtachev.jpg 
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Първото трамвайно депо в София, построено с пускането на трамваите през 1901 г. Намира се на 

емблематично място, свързано вече повече от 1700 години с историята на града. В периода 307-

337 г. късноантичната крепост 

Сердика се разширява с 

Константиновата стена. Тогава 

заради нарастването на града от 

север е изградена стена с кръгли и 

правоъгални кули. Северно новата 

стена минава в пространството 

между успоредните улици 

„Козлодуй” и "Клокотница" достига 

североизток достига до ъгъла на 

„Козлодуй” и „Веселец”, а на 

северозапад до ул. „Козлодуй” и ул. 

„Охрид” и от тези две места върви 

на юг преминава Владайската река.  

Изграденото през 1901 г. депо е 

покрито и може да обслужва до 60 

трамвайни мотриси. Заедно с 

депото е изградена парна централа, 

служила за осигуряване на 

електрическо захранване на 

трамваите.  

Лъвов мостЛъвов мостЛъвов мостЛъвов мост    

Владайска река в турско време се 

минавала по каменен мост. До 

освобождението софиянци го 

наричали "Шарен мост", т.к. бил 

боядисан на жълти и червени 

ивици. Днешният Лъвов мост е 

построен през 1890 г. Софиянци 

забелязали, че блестящите от 

слънцето нови бронзови лъвове 

нямат езици. Те дълго 

разпространявали вица, че на 

лъвовете им отрязали езиците, за да 

не могат да кажат колко е 
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откраднато при постройката на моста. Проектът за моста и изпълнението е на инж. Прошек. Той е 

бил част от замисляния на това място площад-мемориал на загиналите за Освобождението 

български герои. 

Вълшебната къщаВълшебната къщаВълшебната къщаВълшебната къща    

Сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза” No 56. Описана е в рамките на проекта „Изчезващата 

София“ през 2011 г. Входът е разположен отдясно на две зарешетени витрини и огромен строеж 

на пореден търговски център. Сградата е паметник на културата с богато фасадно оформление. На 

около 115 години е. Историята и състоянието на къщата показват съдбата на много сгради от 

миналото на София, запазени до днес. Първият и вторият етажи пазят олющената елегантност на 

представителна сграда от 1900 г., посрещаща на входа на София хилядите устремили се към 

новата столица. Надстройките са малко по-изчистени и практични. Вътрешността помни истории 

както от социализма – с осемдесет обитатели на шест етажа (с партера и таваните) и ресторант, 

така и от прехода – с реституция, кавги за собственост, преустройства и конструктивни становища… 
3 

Хотелите на бул. Мария ЛуизаХотелите на бул. Мария ЛуизаХотелите на бул. Мария ЛуизаХотелите на бул. Мария Луиза    

Разположението на бул. Мария Луиза е основна причина за струпването на хотели по цялото му 

протежение от гарата до центъра в началото на ХХ век. Името на арх. Наум Торбов е свързано с 

проектирането на 6 хотела на булеварда и прилежащите улици. Четири от тях са унищожени от 

бомбардировките. Оцеляват само хотел "Люлин" на ъгъла на ул. "Сердика" и "Триадица" и 

"Здравец" на бул. "Мария-Луиза".4 Старите им имена са били по-европейски - "Континентал" и 

"Париж". Сградата на хотел "Париж" е строена изградена през 1908 г. и пристроявана през 1925 г. 

и 1986 г. Единствено приземният етаж, след многократни преустройства поради промяна на 

функциите, е загубил първоначалното си решение дотолкова, че днес е напълно изгубен зад 

металния обков, предпазващ сградата от нежелани нарушители. Други известни хотели по бул. 

Мария Луиза са "Булевард", "Стара Македония", "Савой Палас", "Одеон Палас", "Виктория", 

"Ориентал". 

Централни халиЦентрални халиЦентрални халиЦентрални хали    

Една от емблематичните сгради за София и за страната. Строителството й 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. Неслучайно преди век столичната 

                                                           
3 Вълшебната къща – проект „Изчезваща София“ 

http://fadingsofia.rcss.eu/house/56/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%

82%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0#sdfootnote1anc 

4 Арх. Торбов вдигна халите и половин София 

http://paper.standartnews.com/archive/2001/04/23/history/s2991_4.htm 



                                  

 

Проект "Зелените трамваи търсят своя дом" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община Програма Европа 2016 от сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" 

общинска управа взема решение да построи на днешното място на „Централните Софийски Хали“ 

голям градски покрит пазар. В тази част на столицата винаги цари голямо оживление. Тук се 

пресичат нейните главни транспортни артерии – бул. “Мария Луиза”, бул. “Дондуков”, ул. “Екзарх 

Йосиф”, ул. “Пиротска” и началото на несъществуващата днес улица “Търговска“. 

Софийска синагогаСофийска синагогаСофийска синагогаСофийска синагога    

Намира се в центъра на София, на ул. Екзарх Йосиф №16, непосредствено до Халите, близо до 

улица Пиротска и недалеч от Женския пазар. Построена е през 1909 година по проект на 

известния австрийски архитект Фридрих Грюнангер, който взима за модел синагогата във Виена, 

разрушена по-късно от нацистите. На същото място се е издигала старата синагога на София, 

наречена "Ахава и хасед". Официално е открита на 9 септември 1909 г. Тя е най-голямата на 

Балканския полуостров и 3-та в Европа (след синагогите в Будапеща и Амстердам), както и най-

голямата сефарадска синагога на континента. Може да побере над 1000 души в централното 

помещение (предназначено за мъжете) и по вътрешните балкони (където се молят жените). 

Истинско произведение на изкуството е най-големият в страната полилей (с тегло 2 тона), който 

украсява храма. В двора има микве - малка баня за ритуални юдейски умивания. 

Централна минерална баняЦентрална минерална баняЦентрална минерална баняЦентрална минерална баня    

Култът към водата в Софийската котловина съществува още от римско време заради 

многобройните термални извори, които определят местоположението на града. Ако не бяха 

изворите, градът би се развил по течението на река Искър, отчитат жителите на младата столица. 

За да се оползотвори капацитетът на горещия термален извор с дебит 20 л в секунда и 

температура около 48 градуса и за задоволяване на нарасналите хигиенни потребности на 

гражданите, през 1888 г. Столична община обявява международен конкурс за проект на 

Централна градска баня. Одобрен е проектът на архитектите Петър Момчилов и  Йордан Миланов, 

чиито имена са свързани с редица известни сгради в столицата. На 1 май 1913 г. банята е 

официално открита. Бомбардировките над София през 1944 г. частично засягат сградата, но скоро 

след това общината я възстановява и банята продължава да изпълнява функциите си. Години 

наред Централната софийска баня е най-притегателното място за всички софиянци - заради 

лечебната си минерална вода, плицикането в басейните, сладката приказка, която можеш да 

обмениш с приятели на чаша боза или кафе след освежителните процедури... Къпането е истински 

ритуал, който се чака цяла седмица. В края на 80-те години софиянци казват “сбогом” на  тази 

идилия, тъй като общината затваря банята. От края на 2015 г. сградата на банята отново е 

отворена за посещения, но този път изпълнявайки функцията на Музей за историята на София. 

Баня Баши ДжамияБаня Баши ДжамияБаня Баши ДжамияБаня Баши Джамия    

Построена по инициатива и с финансовата подкрепа на благодетеля молла Ефенди Кадъ 

Сейфуллах. Затова в някои източници джамията се отбелязва и под името джамията "Молла 

Ефенди" или като "Кадъ Сейфуллах". На арката над вратата върху камък с боя е написан текст, 

който не може да се разчете. Под него личи датата 974, което дава основание да се приеме, че тя 
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е построена през 974 г. по хиджра (мюсюлманско летоброене) или 1566-1567 година.  Основната 

сграда на джамията е четириъгълна. Сред четирите ъглови кубета се извисяват централното кубе и 

минарето. В предната ѝ част има една пристройка (тетимме) с три малки кубета. Тя е построена в 

памет на починалата съпруга на Кадъ Сейфуллах Ефенди. 

Антична СердикаАнтична СердикаАнтична СердикаАнтична Сердика    

Останките от античната крепост Сердика са намират и днес под голяма част на улиците и сградите 

в центъра на града. Град Сердика или Серднополис е основан през ІІ хил. пр. Хр. от тракийското 

племе серди, които се заселват в района около топлите минерални извори. През І в. сл. Хр. градът 

е завладян от римляните, които оценяват важното и стратегическо положение и минералните 

извори. По време на управлението на император Марк Улпий Траян (98 – 117 г.) в негова чест 

градът е наречен Улпия Сердика и се превръща в център на административна област. Към 

градския форум, който се е намирал под днешния площад „Света Неделя”, са водили две 

павирани главни градски улици. В района на метростанция „Сердика” са се намирали луксозни 

вили с канализация, водопровод и павирани улици. Сградите на римската административна власт 

са били разположени в югозападната част на крепостта. По време на археологическите разкопки 

около западната порта са намерени останки от жилищни и обществени сгради, керамика и други 

находки. 5 

Катедрален храм „Света Неделя“ и площКатедрален храм „Света Неделя“ и площКатедрален храм „Света Неделя“ и площКатедрален храм „Света Неделя“ и площад „Св. Неделя“ад „Св. Неделя“ад „Св. Неделя“ад „Св. Неделя“    

Църквата "Св. Неделя" е катедрала на Софийската митрополия. Тя заема мястото на стария 

площад Коручешме, който се славел със свой извор, засенчван от вековни дървета. Днес 

площадът се нарича "Света Неделя". През XIX и първите десетилетия на XX век храмът се нарича и 

"Свети Крал", тъй като в него се съхранявали мощите на сръбския крал Стефан Урош II (1282-1321). 

Вероятно първоначалната църква е била построена през X в. и както други тогавашни софийски 

храмове е била с каменни основи, а нагоре с дървена конструкция. В началото на 50-те години на 

XIX в. Софийската митрополия и Софийската градска църковна община решили да изградят нов 

катедрален храм, чието строителство продължава до 1863 г. През 1867 г. храмът е осветен. 

Църквата е разрушена на 16 април 1925 г. при комунистически атентат по време на опелото на 

генерал Константин Георгиев. Убити са 193 души, ранените са около 500. Смята се, че това е най-

тежкият терористичен акт в историята на България, а по това време и в света. След този кървав 

терористичен акт църковното настоятелство възлага на архитектурно бюро "Васильов - Цолов" 

възобновяването на храма. Ремонтът започва през юни 1927 г. До пролетта на 1933 г. е изграден 

един почти нов, огромен централно-куполен храм, в който е върнат оцелелият двуредов позлатен 

иконостас. Храмът е тържествено осветен на 7 април 1933 г. Местоположението на храма в 

центъра на града е причина след откриването на трамвайната система в София той да се превърне 

в основно кръстовище, на което са се пресичали всички трамвайни линии. Храмът е бил в центъра 

                                                           
5 http://bulgariatravel.org/bg/object/374/Krepost_Serdica_Sofia 
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на обособеното кръгово трамвайно движение, в северната част на което е била обособена голяма 

закрита трамвайна спирка, обслужвала направлението за Княжево.  

 

Богословски факултетБогословски факултетБогословски факултетБогословски факултет    

През 1895 г. в столицата и страната бил тържествено честван 25-годишния юбилей от създаването 

на Българската екзархия. Именно тогава се зародила идеята за въздигане на паметник в 

столицата, посветен на великото събитие от 1870 г. Веднага била открита такава подписка и 

образуван фонд “За издигане паметник в спомен учредяването на Българската екзархия“. През 

1909 г. била свикана специална комисия от архитекти, живописци, писатели, професори от 

Университета и др., която трябвало да определи какво трябва да представлява бъдещият 

паметник. Св. Синод още през 1908 и 1909 г. правил безуспешни опити пред правителството, по 

законодателен ред да се открие при Университета Богословски факултет за подготовката на 

образовани кадри за Църквата. Едва през 1911 г. правителството на Иван Евст. Гешов възприело 

идеята и внесло синодалното предложение в Министерския съвет. С Постановление на последния 

(Протокол № 33 от 28 април 1911 г.) било решено със средствата от фонда “да се съгради здание-

паметник в столицата, което да служи за помещение на висше богословско училище”. Освен това 

правителството отстъпило и държавно място, намиращо се в съседство с двора на Софийската св. 

митрополия на площада пред катедралния храм “Св. Неделя”. За проектант на сградата още в 

самото начало на 1912 г. Св. Синод привлякъл опитния австрийски архитект Фридрих Грюнангер, 

който още от 1878 г. работил в България и е проектирал сградата на Софийската духовна 

семинария. През есента на 1915 г. сградата за Висшето богословско училище било почти готова. 

По стил и украса тя се доближава до образците на старобългарското архитектурно изкуство. 

Керамични плочки по корнизите и прозорците, както и разноцветни обръчи опасват горния край 

на зданието. Над главния вход е изобразена картината на художника Н. Ганушев, посветена на 

учредяването на Българската екзархия през 1870 г. В сградата-паметник се помещават 

Богословският факултет към Софийския университет, действащ храм-параклис „Св. Климент 

Охридски“, църковна библиотека и Църковен историко-археологически музей при Св. Синод. 

Съдебна палатаСъдебна палатаСъдебна палатаСъдебна палата    

Построена е в периода 1929-1940 г. Тя събира в себе си всички съдилища в София, дотогава 

разпръснати в различни сгради и помещения, повечето от които частни. Конкурсът за проект за 

построяването и е международен и е обявен през 1912 година, но поради Балканските войни 

/1912-1913 г./ се провежда едва през април 1914 г. Журито е с международно участие на 

архитектите-академици Луи Верние от Париж, Бауман от Виена и Марко Локати от Рим. Те 

разглеждат 180 проекта за съдебна палата. Първото място заедно с премия от 6000 франка е 

присъдена на арх. Никола Лазаров. Първата световна война обаче отлага стартирането на проекта. 

През 1928 г. архитектурното бюро при фонд "Съдебни сгради", използвайки проекта на Н.Лазаров, 

изработва окончателния проект. През 1929 г. започва и строежът на сградата. Сградата заема 8238 
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кв.м. площ, включваща 2 сутерена, партер и 4 етажа с 640 помещения, 24 заседателни зали, 3 хола 

и 8 вътрешни двора. За масивната и конструкция е показателен фактът, че въпреки падналите 

върху нея бомби през англо-американските бомбардировки /1943-1944 г./, сградата почти не е 

пострадала. 

Пл. ГарибалдиПл. ГарибалдиПл. ГарибалдиПл. Гарибалди    

В тази част на ул. Граф Игнатиев са открити най-сигурни основи на градската стена, която в римско 

време е опасвала града откъм юг. Улицата е богата с ценни римски старини и градежи извън 

градската стена. При копане на основите на една от сградите от страната към ул. Алабин са 

открити сводести гробници. Из описанията на местни жители след освобождението се споменава, 

че на днешния пл. Гарибалди е имало старософиянска къща, строена през 1836 г. Къщата е имала 

три стаи, антре, кухня и открит чардак. През 1940 г. при копане на основите на новата шестетажна 

сграда на Софийската фондова борса (сега КТ Подкрепа) под тази старинна къща и съседното 

ъглово място с ул. Денкоглу излизат останки от Сердика. Открити са голяма постройка с няколко 

отделения, една колонада пред техния северозападен фронт и дебела стена-ограда на просторен 

двор. Пред откритата колонада е намерена част от каменен фронтон на храм със скромни 

размери, посветен на египетския бог Серапис , части от колони, част от коринтски корниз с 

триъгълна част на покрив, както и правоъгълна подставка за статуя със следния надпис на гръцки: 

"За добро щастие. На Волкиа Прокла [издигна статуя] сенатът и народът". 

Сграда на БългарскаСграда на БългарскаСграда на БългарскаСграда на Българска    търговска банка (днес бивша КТБ)търговска банка (днес бивша КТБ)търговска банка (днес бивша КТБ)търговска банка (днес бивша КТБ)    

На южната страна на пл. Гарибалди след Освобождението е построена голяма за времето си 

сграда с часовник над входа, в която се е помещавала пощата. Тази бива съборена и на нейно 

място е издигната сградата на Бъргарска търговска банка. Сградата е проектирана от 

архитектурното бюро на Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков в началото на 20-те години 

на ХХ век. Строежът е завършен през 1925 г., като се отличава с ъглова кула с часовник, украсена 

със скулптурни фигури, двама сизифовци с цветя и плодове. Българската търговска банка е 

основана през 1895 година в гр. Русе. Към 1926 г. година централата вече е в столицата, като 

банката разполага с клонове в квартал Юч Бунар и в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 

Търново и др. Банката е известна като „банката на братя Бурови“, защото Иван Буров 30 години е 

председател на управителния съвет, реорганизира фамилната фирма от събирателно дружество в 

по-удобната акционерна форма, като създава „Банка Д. А. Буров & С-ие. Акционерно дружество", 

а Атанас Буров участва в управлението. В началото на 40-те години Българската търговска банка 

има голямо участие във финансирането на износа на селскостопанска продукция от България в 

Германия, като си партнира с Дрезднер Банк и измества в значителна степен от пазара немската 

Дойче Банк (чрез Българска кредитна банка) и италианската Банка Комерчиале. 

Пл. СлавейковПл. СлавейковПл. СлавейковПл. Славейков    

През XVII в. на това място е бил площад Кафене баши – важно кръстовище в тогавашния град. Този 

площад е заемал част от днешния пл. П.Р. Славейков, обаче целият квартал до днешния булевард 
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Витоша носел това име. Площадът е бил украсен с водоскок, имало и чешма с изобилна вода. На 

площад Кафене баши е имало четири забележителни сгради: кафенето, сборно място за турските 

градски първенци, кварталната Едрилез джамия, намирала се на източната страна на площада, 

Синият конак и конакът, на чието място впоследствие е издигната сградата на Учителската каса. 

През 1879 г. в Едрилез джамия се настанява първата софийска печатница, която играла ролята на 

държавна печатница, т.к. в нея се печатали всички държавни разпоредби, книжа и др. След 

Освобождението площадът е разширен и бива заобиколен от двуетажни къщи с градини. Сред тях 

е била и къщата на Славейков - "нисичка, ала гиздава, с много прозорци." Сградата на Учителската 

каса, на пресечките на ул. Солунска ул. Граф Игнатиев, е разрушена и на нейно място в началото 

на 30-те г. е издигната новата сграда на касата, която и днес е доминант на площада. 

 

Столична библиотекаСтолична библиотекаСтолична библиотекаСтолична библиотека    

Построена е по проект и под ръководството на архитект Виктория Ангелова. Само на 24 години, тя 

печели конкурс и освен че е проектант, ръководи и строителството. Това е епоха, в която жените 

все още не могат да гласуват. Правото да избират кой да ги управлява българките ще получат чак 

14 години по-късно, и то само женените, разведените и вдовиците. Всички жени получават право 

да гласуват едва през 1947 г. В сградата първоначално се помещава Министерството на 

обществените сгради, пътищата и благоустройството. Строителството продължава в периода 1926-

1932 г., като 4-та зала (№ 403) носи името на архитектката - „Виктория“.  

Храм Храм Храм Храм Св. СедмочисленициСв. СедмочисленициСв. СедмочисленициСв. Седмочисленици    

През XVI в. София достига най-големия си разцвет в периода на турското робство. Тогава градът се 

разрастнал в юго-източна посока, най-вече по протежението на днешната ул. Граф Игнатиев до 

Перловска река. Това е бил турският аристократичен квартал, на средата на който била издигната 

голямата Мехмед пашовата джамия или Имарет джамия. Тази джамия е построена през 1528 г., 

като към нея имало имарет и благотворителна сграда за пътници и бедни. Храмът става известен с 

името Черната джамия, заради тъмния гранит, от който е направено минарето му. При 

земетресение през XIX век минарето на джамията пада и тя е изоставена. След Освобождението 

на България през 1878 година сградата е превърната във военен склад, а по-късно в затвор. 

Между 1901 и 1903 година сградата е преустроена в църква, която е осветена на 27 юли 1903, 

определен от Българската православна църква като Ден на успението на Свети Климент Охридски 

и Ден на Светите Седмочисленици — Светите светии Кирил и Методий и техните ученици и 

последователи Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий. Църквата има и църковен дом, намиращ 

се по диагонал на храма – на ул. "Граф Игнатиев" 50. Решение за строителството му взима 

църковното настоятелство „с оглед на необходимостта от осигуряване на място с помещения за 

безплатни трапезарии за бедни деца от енорията, подслон на малоимотни старци и самотни хора 

и убежище за християнска пропаганда и възпитание — салон за проповеди — фар на духовна 
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просвета“. Строежът започва на 9 саптември 1933 г., а сградата е завършена през ноември 1935 

год. 

Къщата на инж. МомчиловКъщата на инж. МомчиловКъщата на инж. МомчиловКъщата на инж. Момчилов    (Нотариатът)(Нотариатът)(Нотариатът)(Нотариатът)    

Построена е по проект на арх. Петко Момчилов за нуждите на семейството на брат му – инж. 

Михаил Момчилов и съпругата му баронеса Филипина фон Услар-Глайхен. В  края на ХIХ в. тя е 

била най-представителната постройка в столицата. Двуетажната къща украсила центъра на 

столицата в 1899 г. След смъртта на родителите си дъщерята Соня Момчилова продава къщата 

през 1938 г. Новият собственик е немската легация, която пристроява сградата откъм ул. „Граф 

Игнатиев”. След 1944 г. тук се настанява търговското представителство на СССР, като 

мебелировката от тогава е в неизвестност. От началото на 80-те години държавата дава зданието 

на софийския Нотариат. Поради строителството на третия метродиаметър сградата опустява, а 

новото и предназначение все още не е известно. Интересен момент от историята, свързан с 

трамваите в София е, че при откриването на трамвайната система през 1901 г. маршрутът от Гарата 

до Игнатиев е свършвал именно до големия дом на инж. Момчилов. 

 

Строителен техникумСтроителен техникумСтроителен техникумСтроителен техникум    

Софийската гимназия по строителство архитектура и геодезия „Христо Ботев“ е първото учебно 

заведение в страната, което е специализирано в подготовката на специалисти със средно 

образование в областта на строителството, архитектурата и геодезията. Основана е през 1909 г., 

първоначално като клон на Първа мъжка гимназия. Първият випуск завършва през учебната 

1913/1914 г., като се дипломират общо 30 техници, 21 строители и 9 земемери. Това са и първите 

строителни кадри, обучени в България. На 1 януари 1930 г. Държавно средно техническо училище 

„Цар Борис III" се премества в сегашната си сграда на бул. „Евлоги Георгиев“ №36, а от учебната 

1944/1945 г. носи името на поета революционер Христо Ботев. 

Римска стенаРимска стенаРимска стенаРимска стена    

Римската стена в София, известна също като Старата стена, всъщност не е римски, а османски 

градеж. Смята се, че е построена в първите векове на османско владичество. Тя представлява част 

от неголяма квадратна постройка, за чието предназначение има няколко теории. За най-

приемлива теза се смята, че това е надгробна постройка на виден турчин, издигната сред турските 

гробища, които са се намирали преди Освобождението в този район. Според други информации 

става дума за "част от "намазгяф" - мястото, където ходжата служел молитва за тези, които 

заминават за хаджилък. Край стената били наредени големи камъни, на които бъдещите хаджии 

стъпвали, за да се качат на конете си." В началото на 20 век стената е стърчала самотна в 

покрайнините на града сред запустели турски гробища. 
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Пл. ЖурналистПл. ЖурналистПл. ЖурналистПл. Журналист    

Журналистическият квартал в Долни Лозенец възниква около 1920г. След края на Първата 

световна война земята в местността Лозенец (Курубаглар) се регулира и по решение на Столичния 

общински съвет се предлагат парцели за нуждите на софийските журналисти, артисти, художници, 

писатели, поети и професори. Кварталът е застроен само с жилищни сгради и това го прави един 

от елитните столични квартали.В карето ,наречено Журналистическия квартал няма 

магазини,складове и работилници,което го отличава от другите квартали и го прави изключително 

приятно и тихо място за живеене. В Журналистическия квартал са живели и имали къщи Елин 

Пелин, Николай Масалитинов, големият актьор Кръстьо Сарафов, прочутата оперна певица 

Констанца Кирова. Една от емблематичните къщи в района е тази на Сирак Скитник, построена по 

проект на арх. Георги Овчаров. 

Трамваят през горатаТрамваят през горатаТрамваят през горатаТрамваят през гората    

Едно от най-романтичните места в близост до центъра на София, където все още може да се усети 

чувството на безвремие. Трамваят през гората между пл. Журналист и Семинарията е пуснат през 

1933 г. Преодоляването на сериозния наклон между Долния и Горния Лозенец е решено чрез 

поредица от криви, пресичащи парка обграждащ Семинарията към центъра на града. Напълно в 

унисон с околната гора е изградена вълшебна трамвайна спирка, която по-скоро прилича на къща 

от приказките. Трамвайната спирка и до днес е забележителност на района и единствена по рода 

си в цяла София. 

 

Пл. МакедонияПл. МакедонияПл. МакедонияПл. Македония    

След Освобождението се е намирал извън пределите на града. Батемберговият план за развитие 

на столицата е предвиждал в тази част на града да се създаде голям парк, подобен на Борисовата 

градина. Бързото застрояване на околните квартали е попречило на тази идея. Въпреки това, 

планът оставя на града едни от най-важните пътни артерии, сред които е бул. Македония. 

Разрастването на града в юго-западна посока след 1901 г. се дължи основно на откриването на 

трамвайната линия до Княжево, която до днес е една от най-натоварените линии в София. 

Министерство на земеделиетоМинистерство на земеделиетоМинистерство на земеделиетоМинистерство на земеделието    

От лявата страна в началото на булевард „Христо Ботев” се намира едно невероятно здание, което 

впечатлява със своята красота и монументалност. Това е сградата на Министерството на 

земеделието и храните. Височината и „обикновената” архитектура на съседните постройки 

подчертават изяществото й. Първоначално тук се помещава столичната Окръжна палата. Със 

смяната на режима през 1944 г. на бул. „Христо Ботев” се настанява Министерството на 

земеделието. Създадено като ведомство през 1893 г., през годините то сменя няколко пъти своя 

адрес, за да се установи накрая там, където е и днес. Архитектурата на земеделското 

министерство е барокова, с извита фасада, 2 островърхи кули и купол в централната част. В 
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краищата на постройката има 2 ризалита (част от сградата, която се застъпва за основната линия 

на фасадата). Главната фасада е богато украсена с декоративни елементи - каменни колони, 

балкони с балюстради (парапет на тераса, чиято ръкохватка се поддържа от струговани стълбчета 

от камък), гирлянди от цветя и плодове, медальони, картуши (овал) и др. Забележителни са и 

красиво оформените прозорци. Основите на постройката са каменни, а кулите с часовника са 

издържани в стил сецесион. 

Пл. ВъзражданеПл. ВъзражданеПл. ВъзражданеПл. Възраждане    

Пространството на днешния площад Възраждане е било емблематично за столицата още от 

освобождението. Тогава това място е било известно като Вайсовата воденица, като е било 

популярно за излети около добре залесения поток, откланящ се от Владайска река по тогавашния 

бул. Дойран (сега Стефан Стамболов). Потокът е засипан, а воденицата е съборена през 1928 г. по 

устройствени съображения. На нейно място е издигнат театър Ренесанс, разрушен при 

бомбардировките, на негово място профсъюзният дом Г.Димитров, превърнат в последствие в 

казино и накрая в дискотека. През същата 1928 г. на ъгъла между сегашните бул. Ал. 

Стамболийски и бул. Христо Ботев е построен Железничаро-пощенският дом, запазен и до днес, 

но изгубил някогашния си архитектурен облик. През 1934 г. е открита сградата на новопостроената 

трамвайна спирка с бюро за абонаментни карти. 

Дюлгерско зданиеДюлгерско зданиеДюлгерско зданиеДюлгерско здание    

Участъкът на бул. Христо Ботев от пл. Възраждане до бул. Сливница е запазил чарът на стара 

София. До голяма степен това е свързано с наличието на множество емблематични сгради, 

съхранили автентичната архитектура на София от края на ХIX и началото на ХХ век. Една от първите 

запазени до днешни дни сгради от това време е Дюлгерското здание, построено през 1910 г. по 

проект на арх. Наум Торбов. Мястото на зданието на днешната ул. „Христо Ботев” не е избрано 

случайно. То е около оживените стари пазари – женския, медния, конския, и до прочутата Вайсова 

мелница (в района на днешния пл. „Възраждане”). Там обикновено ставало спазаряването на 

работници, дърводелци, строители, градинари. В близост се намирала и църквата „Свети Спас”, 

останките от която днес са експонирани под северните основи на Булбанк и в новата част на 

Ларгото. Храмът също заемал особено място в живота на строителите и техния Дюлгерски дом. 

Забележително е хрумването на архитекта да „насели” централното пространство от горната част 

на фасадата с барелефна композиция от човешки образи. Паното е с размери 12 на 3 метра. 6 

                                                           
6 http://vestnikstroitel.bg/archive/31992_%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D0%B4%D1%8E%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-

%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE/ 
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Доходното здание на Барух МушоламДоходното здание на Барух МушоламДоходното здание на Барух МушоламДоходното здание на Барух Мушолам    

Построено е през 1912 г. и се намира на бул. Христо Ботев №95. Фасадата се отличава с пластична 

украса, орнаментални декоративни пана и красиви пропорции. Богатата пластична украса от 

медальони и гирлянди под главния корниз е сецесионова и я прави неповторима. След 100 

годишно не добро стопанисване на фасадата и заварено окаяно състояние през 2014 (повредени 

мазилки, пластика и много пукнатини) се извършва реставрацията на цялата фасада. Това е една 

от малкото възстановени и представително изглеждащи стари сгради в тази част на София.7 

Градина АлжирГрадина АлжирГрадина АлжирГрадина Алжир    

От 1964г град София и град Алжир са побратимени градове и една градина в центъра на Алжир 

носи името "София". В отговор на този приятелски жест по решение на Столична община от 4 юли, 

2006г и центъра на София има градина с името "Алжир". Паркът се намира между бул. "Христо 

Ботев”, ул. "Клокотница", ул. "Братя Миладинови" и ул. "Струга" в район "Сердика" на София в 

близост до централна гара и централна автогара, на няколко минути от центъра. 

Майчин домМайчин домМайчин домМайчин дом    

Строителството на Майчин дом е започнало през 1898 г., когато акушерката Райна Дипчева е 

заживяла в София. Идеята е била на (потомствената) княгиня Мария Луиза, съпругата на 

Фердинанд, която през 1883 г. е дарила свои средства за построяване на "Матерните". Първата 

самостоятелна акушеро-гинекологическа болница е открита през 1903 г., но е достроявана на 

етапи. Арх. Петко Момчилов, един от най-изявените архитекти след Освобождението, проектант 

на вече построените тогава Мъжка гимназия в Русе и Девическа гимназия във Варна, е създал 

архитектурен паметник с културно-историческа стойност. Композицията от четири двуетажни 

крила около вътрешен двор е замислена в духа на "националния романтизъм" с мотиви и 

елементи от средновековната архитектура по българските земи, прилагана по онова време само 

за църковни постройки. В това първо специализирано здравно заведение се намира и първата 

учебно-медицинска аудитория в България – петоъгълна, силно осветена от високи прозорци. 

Подготвени са поколения дипломирани акушерки, а за 75 години са се родили 100 000 деца – цял 

град. Реставрирана в последните години, днес сградата е Център по трансфузионна хематология, а 

някогашният малък площад пред нея е превърнат в приятна градина. 

 

 

 

                                                           
7 http://www.nikom-

eood.com/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%

2095.html 



                                  

 

Проект "Зелените трамваи търсят своя дом" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община Програма Европа 2016 от сдружение "Градски транспорт и инфраструктура" 

РАЗРАБОТЕНА КАРТА НА ТЕМАТИЧНИТЕ МАРШРУТИ С ИСТОРИЧЕСКИ РАЗРАБОТЕНА КАРТА НА ТЕМАТИЧНИТЕ МАРШРУТИ С ИСТОРИЧЕСКИ РАЗРАБОТЕНА КАРТА НА ТЕМАТИЧНИТЕ МАРШРУТИ С ИСТОРИЧЕСКИ РАЗРАБОТЕНА КАРТА НА ТЕМАТИЧНИТЕ МАРШРУТИ С ИСТОРИЧЕСКИ 

ТРАМВАЙНИ МОТРИСИТРАМВАЙНИ МОТРИСИТРАМВАЙНИ МОТРИСИТРАМВАЙНИ МОТРИСИ    
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ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНИТЕ ТРАМВАИ ТЪРСЯТ СВОЯ ДОМ“ 

ОТ ЕКИП НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА“ В СЪСТАВ: 

ИНЖ. ЦАНКО СИМЕОНОВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 

ВИКТОР ЧАУШЕВ – КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА 

ДИМИТЪР АНДОНОВ – РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП ПО ДЕЙНОСТ 2 НА ПРОЕКТА 

 

В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ И: БЛАГУН КАЛЧЕВ, ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, ВЕСЕЛИН 

АТАМЯН, ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, ДАРИАН ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР ИГНАТОВ, ИВО РАДОЕВ, КАЛИН 

ПАВЛОВ, КРАСЕН ПАНЕВ, РАДОСЛАВ ИЛКОВ 
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