
ПАМЕТНИЦИТЕ В СОФИЯ - ПРОУЧВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ НА СТОЛИЧАНИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Реализация на изследването Алфа Рисърч ООД

Период на провеждане 27.08 – 05.09.2014 г.

Представителност
За пълнолетното население на гр. 

София 

Обем на извадката 400 ефективни интервюта

Метод на формиране на извадката

Стратифицирана по регион на 

местоживеене с квота въз основа на 

признаците възраст, пол, 

образование

Метод на набиране на 

информацията

Пряко стандартизирано интервю по 

домовете на интервюираните лица



ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО (%)

В. Ако погледнем по-конкретно един от аспектите на града –оформлението на централните зони, 

реставрацията и откриване за широка публика на културно-историческото наследство, какво бихте казали?

ПОДОБРЯВА СЕ

47%
БЕЗ ПРОМЯНА

38%

ВЛОШАВА 

СЕ

9,5%



ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ СЪДБАТА НА 

ПАМЕТНИЦИ, ПО КОИТО ИМА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ
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ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ (%)

51

30

17

2

Изцяло положително, 

отдава почит на армия-

герой

Противоречиво, не съм 

съгласен, че има,но вече 

не бива да се промeня

Изцяло отрицателно, това 

е паметник на армия-

завоевателка

Без отговор

В. Бихте ли казали какво е вашето отношение към Паметника на съветската армия?



ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ:

Изцяло
положително

Противоречиво Изцяло 
отрицателно

СИМПАТИЗАНТИ НА:

БСП
68 20 10

НЕГЛАСУВАЩИ
65 24 10

ДРУГИ ПАРТИИ
46 36 16

ГЕРБ
49 31 20

РЕФОРМАТОРСКИ 

БЛОК 14 33 51

6

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ СРЕД СИМПАТИЗАНТИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ (%)



ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ (%)

66

16 17

2

Да остане в този си вид, 

като се почисти 

Да се преименува/ 

промени по някакъв начин

Да се демонтира/ 

премахне

Без отговор

В. Според вас каква трябва да бъде съдбата на Паметника на съветската армия?



НАГЛАСИ ЗА ПРОМЯНА НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ И 

ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО НЕГО (%)

4

2

5

9

18

56

4

20

1

1

2

13

22

37

Без отговор

Категорично съм против всякаква промяна/преименуване и 

пр.

Сцена с летен театър, опера с изложбени зали, ресторант

Да се махне

Зелена площ, парк

Да остане названието паметник на Съветската армия, но в 

околното простр. да се издигне мемориал и на жертвите от 

др. страни, допринесли за победата над фашизма

Да стане мемориал на победата над фашизма през 

Втората свeтовна война

Да стане мемориал на жертвите във Втората световна 

война

СРЕД ВСИЧКИ СРЕД ЖЕЛАЕЩИТЕ ПАМЕТНИКЪТ ДА СЕ ПРОМЕНИ/ПРЕМАХНЕ

В. Ако паметникът и пространството около него бъдат променени, в каква посока смятате, че може да 

стане това?



ОЦЕНКА ЗА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО НДК (%)

7

41

50

3

Да харесва ми, няма 

нужда от промени

Като цяло е добре 

оформено, но е 

занемарено, нуждае се от 

ремонт

Лошо оформено и 

поддържано е, нуждае се 

от цялостна промяна

Без отговор

В Харесва ли ви как изглежда цялостното пространство около НДК? 



ВИЖДАНИЯТА 
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ПАМЕТНИКА „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ (%)

25
29

43

3

Да остане в този си вид, 

като се почисти и укрепи

Да се демонтира и на 

негово място да се 

изгради друг паметник

Да се 

демонтира/премахне и 

там да остане само парк

Без отговор

В. По-конкретно, каква според вас трябва да бъде съдбата на паметника „1300 години България“?



КАКВО ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО НА МЯСТОТО НА ПАМЕТНИКА „1300 

ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ (%)

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

8

11

30

Спортна площадка, спортен комплекс

Видеостена с реклами на исторически събития

Стена за катерене, алпинизъм

Съвременен паметник, модерен, олицетворяващ българите

Информационни табели за историята

Паметник на Аспарух

Сцена за концерти, сцена за свободни изяви

Да се върне стария паметник, плочите на I и VI полк

Нещо атрактивно за софиянци

Детска площадка

Фонтани, пеещи фонтани

Друг паметник за 1300 години България, с исторически сцени

Друг паметник

Да не се променя, да се реставрира и доуточни символиката

Парк, градина, алея, зелена площ с пейки

В. Какво  би било най-добре да се изгради на мястото на паметника „1300 години България“ 

или в какво да се преобразува той? (свободен въпрос) 



НАГЛАСИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОЙНИШКИЯ ПАМЕТНИК (%)

33

26

33

9

Подкрепям, да се 

възстанови паметника на I 

и VI пехотен полк

Да се изгради друг 

паметник на мястото на 

сегашния

Категорично съм против 

един паметник да се 

заменя с друг

Без отговор

Над 60 год. – 42%

В. Има предложение на мястото на паметника „1300 години България“ да се възстанови Войнишкия паметник на 

I и VI пехотен полк, който е бил на това място. Какво е отношението ви към тази идея?



ОЦЕНКА ЗА ОБНОВЕНИЯ БУЛЕВАРД „ВИТОША“ (%)

В. Харесва ли ви обновеният булевард „Витоша“?

55% 38% 5%

ДА, 
много

В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН НЕ, 
никак



НАГЛАСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА  ПАМЕТНИК-СКУЛПТУРА НА А.КОНСТАНТИНОВ 
НА БУЛ. „ВИТОША“ (%)

72

4

24

1

Подкрепям изцяло Да има паметник, но не на 

А.Константинов

Против съм, на 

пешеходната зона не 

трябва да има паметник

Без отговор

В. Има идея на бул. Витоша да се изгради паметник -скулптурана Алеко Константинов. Как се отнасяте към 

тази идея?



НАГЛАСИ ЗА ВИДА НА ПАМЕТНИКА-СКУЛПТУРА НА А. КОНСТАНТИНОВ (%)

В образа на Бай Ганьо от 

скулптурната група да се 

разпознават чертите на 

актьора Георги Калоянчев, 

чиято любима роля е бил 

Бай Ганьо

А.Константинов да е 

седнал на пейка/маса, а 

до него на съседното 

място да не е бай Ганьо, а 

само негови характерни 

вещи – торбичката, 

мускалите

Паметникът да 

представлява скулптурна 

група – А.Константинов и 

най-известния му герой -

Бай Ганьо

Паметникът да 

представлява само 

скулптура на 

А.Константинов

В. Как се отнасяте към следните предложения за вида на паметник-скулптура? 

76 11 13

31 50 18

27

22

50

58

22
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ПРЕДПОЧИТАН ВАРИАНТ ЗА ПАМЕТНИКА-СКУЛПТУРА НА А. КОНСТАНТИНОВ (%)

6

5

8

14

67

Без отговор

В образа на Бай Ганьо от скулптурната група да се 

разпознават чертите на актьора Георги Калоянчев, чиято 

любима роля е бил Бай Ганьо 

А.Константинов да е седнал на пейка/маса, а до него на 

съседното място да не е бай Ганьо, а само негови 

характерни  вещи – торбичката, мускалите

Паметникът да представлява скулптурна група –

А.Константинов и най-известния му герой - Бай Ганьо 

Паметникът да представлява само скулптура на 

А.Константинов

Интелиг-я/свободни професии  – 36%

Интелиг-я / 
свободни 
професии – 20%

В. Ако трябва да изберете само един вариант – кой вариант бихте предпочели? 



НАГЛАСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЦАР САМУИЛ  (%)

52

33

14

1

Подкрепям изцяло Добре е да има паметник 

на цар Самуил, но на 

друго място

Няма нужда сега да се 

издигат подобни 

паметници

Без отговор

Висшисти, 
средно 
поколение, 
интелигенция

В.Искам да ви попитам за вашето отношение към построяването на още един паметник – на цар Самуил на ул. 

„Самуил“ в градината на църквата Св. Георги, където сега има и паметник на Димитър Пешев?



ОБОБЩЕНИЕ/1

 Сравнително високи оценки за опазването и разширяването на

достъпа до културно-историческото наследство в столицата.

Същевременно – висока степен на чувствителност към казуси като

„наводняването на разкопките по Ларгото“, което показва все по-

силното фокусиране на столичани върху историческия облик на

града.

 Не се приема модернизирането на столицата да става за сметка и

с цената на загубата на разнообразните културни пластове – това

важи както за културните паметници както от по-древната, така и от

по-новата история.

 Най-оспорваният през последните години паметник – този на

Съветската армия – се разглежда от мнозинството столичани като

паметник на хора, дали живота си във войната срещу фашизма, и

по-малко, като паметник на армия, която е допринесла за

установяването на комунистическия режим. Поради това основните

предпочитания са за неговото запазване или разширяването на

символиката – паметник на жертвите във Втората световна война.
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ОБОБЩЕНИЕ/2

 Висока степен на неудовлетвореност от цялостното пространство

около НДК и към паметника „1300 години България“. Противоречиво

отношение към промяната, премахването, или замяната с друг

паметник. От предложените алтернативи най-висока е подкрепата

за възстановяването на съществувалия там паметник на I и VI

пехотен полк.

 Силна подкрепа на идеята за изграждане паметник на цар Самуил в

столицата. Преобладават нагласите да бъде издигнат на по-

централно място, а не на сравнително малката и наситена с друга

символика столична улица „Цар Самуил“.

 Позитивни оценки на идеята за поставяне на паметник-скулптура на

Алеко Константинов в пешеходната зона на обновения булевард

„Витоша“. Трудно възприемане и по-скоро негативни нагласи към

„увековечаването“ на нарицателния „Бай Ганьо“ редом с

Щастливеца. Вариант на съвременна градска скулптура се приема

основно от хората с по-професионално отношение към темата.

Добре би било да се оценят реакциите на столичани чрез поставяне

в реална среда на макети, или рисунки на идеите.
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Благодарим Ви за вниманието!

За контакти:
Алфа Рисърч ООД

ул. Искър 54
София

Tel.: +359 2 9836056

Fax:+359 2 9836168

E-mail: headoffice@alpharesearch.bg
www.alpharesearch.bg

mailto:headoffice@alpharesearch.bg
http://www.alpharesearch.org/

