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РАСТЕ, НО НЕ СТАРЕЕ?
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Как един град се превръща в столица?
Док. 1. Изборът на София за столица
[...] М. Дринов обясняваше, че София трябва да бъде столица на България, защото [...]
столицата на Княжеството трябва да бъде възможно по-близо до останалите вън
от Княжеството български провинции Тракия и Македония. Като се има предвид, че
[...] ще дойде ден, когато тия провинции ще влязат в пределите на Княжеството.
Спомени на Стоян Петков, чиновник за особени поръчки за Свищов и София
във Временното руско управление от края на ХIХ в.

Най-сгодният за това място е градът София (Средец), който е разположен в прекрасна зелена долина между исполините Витоша, Рила и Балкана, на това място, гдето наскоро ще се срещнат четири важни железници, тъкмо в средата на България, 38 мили
далеч от Охридското езеро, 49 мили от Черно море при Бургас, 19 мили от Дунава при
Лом, 22 мили от турските граници в Родопа [...].
Из статия на Константин Иречек, сп. „Освета”, № 5, 1878 г., Прага

Г-н Цанков се изрази: „Ний имаме две столици: Търново – историческа, и София – правителствена. Затова аз предлагам и занапред София да си остане за резиденция на
княза, а в Търново да става коронацията на княза”. Това предложение на г-н Цанкова
се прие с вишегласие, за да се мине в протокола.
Дневници на първото Учредително народно събрание в Търново. С., 1890.

Задача 1:
А) Прочетете текстовете от Док. 1.
Б) Поставете се в ролята на депутати от Учредителното събрание. Работете, разделени
на две групи. Група А подготвя изказване с аргументи в защита на предложението София
да бъде избрана за столица. Група Б подготвя изказване с аргументи против това предложение.
В) Обсъдете предложените аргументи и ги подредете по значимост. Оценете ги от съвременна гледна точка.

Повод да се снабди и София с герб бе Всемирното изложение в Париж през лятото на
1900 г., в което взе участие и България. Екзекутивният комитет при това изложение
поиска и от нашата столица да представи един екземпляр от герба си, който да постави в тамошната тържествена зала... Тогава кмет на града бе г. Хр. Попов. Набързо
той повика г. Мърквичка, директор на Рисувалното училище, г. Добруски, директор на
Народния музей, и мен. Събрахме материал в свръзка с историята на града и се възложи
на мен да изработя герба. Установих формата на щита, разделих го на четири полета,
като запазих горните две за тези сюжети, които биха изказали името на града, а долните две – за другите сюжети, характерни за града. В горното дясно поле поставих
образа на ULPIA SERDICA – зает от една антична монета, за да подскаже старото име
на София – Сердика; в горното ляво поле поставих църквата “Св. София”, от която
столицата е добила сегашното си име; в долното дясно поле – Витоша, вековният
свидетел на исторически събития; в долното ляво – златен балдахин, под който е
изобразена статуята на Apollo��n� Medicus
�������� – като персонификация на минералните извори в и около София. И този сюжет е от една антична монета. По това време, когато
работех герба, г. Добруски ми показа едно медалионче, намерено при разкопките на
Трапезица – В. Търново. На него бе изобразен един лъв в скачащо положение и едно
малко лъвче под него [...] – върху червен емайл. Взех големия лъв и го поставих върху
отделно щитче, което сложих в средата на общия щит, както се изразяват хералди-
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Док. 2. Създаване на герба на София
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ците. Този мотив служи и да подчертае, че София е приемница на старата столица
В. Търново. Над щита поставих зидова корона [...], каквато имат право да носят само
градските гербове [...]. Княз Фердинанд – голям познавач на хералдическото изкуство,
го много хареса и утвърди. От него се направи копие и се изпрати в Париж [...].
Хараламби Тачев, За герба на София, „Развигор“, бр. 8, 21.ІІІ.1937 г.

Док. 4. Гербът на София
от 1928 г.

Утвърден с Указ № 115 от
29 април 1900 г. след конкурс
от комисия на Столичния общински
съвет измежду 12 проекта.
Автор – Хараламби Тачев.

През 1911 г. са добавени лента и
текст, а през 1928 г. – лаврови клонки.
Автор на промените – Хараламби Тачев.

Задача 2:
А) Обосновете необходимостта една столица да има свой герб. Проучете гербовете на други европейски столици.
Б) Въз основа на информацията от Док. 2 опишете герба на София (Док. 4) по следните
показатели:
- повод за създаване;
- елементи и тяхното символично значение;
- възможности за еднакво или различно тълкуване на девиза на града през различни
исторически периоди.
В) Обсъдете доколко гербът на София синтезира нейното минало, настояще и бъдеще
(Док. 3 и Док. 4).
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Година

Брой

Индекс нарастване при
база предходната
година на преброяване

страната

градското население

1880

20 501

100

0,7*

–

1887

30 928

148

1,0

5,2

1892

46 593

151

1,4

7,1

1900

67 789

146

1,8

9,3

1905
1910
1920

82 621
102 812
154 025

122
124
150

2,1
2,4
3,2

10,5
12,4
15,9

1926

213 002

138

3,9

18,9

1934

287 095

135

4,7

22,0

* включително и Източна Румелия

% на населението на София
от населението на
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Док. 3. Първият герб на София
от 1900 г.

Задача 3:
А) Работете по двама с Док. 5. Изчислете колко пъти нараства населението на София до
войните и през междувоенния период.
Б) Проучете как се променя относителният дял на столичното население в сравнение с градското население в България.
В) Обсъдете какви са причините за тези тенденции.
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Док. 6. Народностен състав на населението на София

Задача 4:
А) Работете по двама. Проучете какъв е етническият състав на столичното население.
Б) Проследете тенденциите при отделните етнически общности до и след 1910 г. (Док. 6).
В) Обсъдете възможните причини, поради които през различните периоди се променя съотношението между различните етноси в София.

Док. 9. Храм-паметник
“Св. Александър Невски”,
завършен през 1912 г.

Док. 8. Паметникът
на Цар Освободител,
открит на 30 август 1907 г.
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Док. 7. Народен театър
“Иван Вазов”,
открит през 1907 г.
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Док. 10. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, официално открит
декември 1934 г.

Задача 5:
А) Проучете снимките и попълнете липсващата информация в следващата таблица.
Б) Определете кои обекти и нововъведения имат отношение към превръщането на София в
столица. Приведете аргументи в потвърждение на вашия избор.
В) Групирайте обектите в съответствие с функциите на столичния град.
1884

Начало на водоснабдяването – прокарани са първите два покрити канала за вода.

1885

Създадена е Александровската градина.

1888

Построена е железопътната гара.

1895

Започва павиране на улиците.

1904–1907

Водоснабдена е централната част на града. Една трета от жилищата имат водопровод.
Останалите използват улични чешми.

1907

Завършена е сградата на Военния клуб, в която се провеждат събрания, концерти, балове.
Открита е сградата на Народния театър.

1908

Издигната е Синодалната палата.

1909

Построена е Централната еврейска синагога.

1911

Открити са градските Хали.
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Завършена е сградата на Централната баня.
Построен е Катедралният храм „Св. Александър Невски“, осветен през 1924 г.
Завършена е сградата на Ректората на Софийския университет и Университетската библиотека.

1933

Открит е водопроводът Рила – София, дълъг 69 км.

1939

Издигната е сградата на Българската народна банка.

1940

Завършва строителството на Съдебната палата, започнало през 1929 г.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Какви мерки според вас трябва да вземе Общинският
съвет на столицата, за да остане тя вярна на своя девиз?
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Открит е Паметникът на Цар Освободител.

