
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В СОФИЯ И 

ОКОЛНОСТИТЕ 



След освобождението на България от Османската 

империя  през 1878 г. за 60 години България води пет 

войни . В тях загиват около 200 000 войни , а около 

половин милион са ранените, осакатените и безследно 

изчезналите по бойните полета. След всяка война 

България гради нови и нови паметници. Най-много са 

изградени през двадесетте години на ХХ в. след втората 

национална катастрофа. Ньойският договор ликвидира 

и последната надежда на българите за пълното 

национално освобождение и обединение . На България 

остават цели само очите да оплаква своите синове и 

историческа съдба и да гради паметници за възхвала на 

храбростта им. С малки изключения загиналите са 

погребани по бойните поля. След войните гробовете им 

, които не са в границите на България са заличени от 

нашите съседи. Затова в почти всяко селище има 

изграден паметник, паметник- чешма,  паметна плоча. 

Военните паметници са символ на хилядите знайни и 

незнайни гробове на героичните български войни.

Ние като наследници на тези герои сме длъжни да 

пазим паметта за тях. В този каталог се стремим да 

запазим паметта на героите от София и околните села. 

Каталогът е изготвен от учениците от СПГ“Княгиня 

Евдокия“ .

Попълването на Електронният каталог  на 

военните паметници в София и околностите ще 

продължи във времето.. 



ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ПАМЕТНИК

 На 22. 10. 1895 г. (стар стил) тържествено е открит паметникът на Васил Левски. 

 Това е първият паметник от периода на третата българска държава, посветен на 
български герой и изграден със собствени средства. До днес той остава един от най-
разпознаваемите символи на град София. 

 Паметникът има формата на обелиск, съчетаващ две равностойни тела - паралелепипед 
и пресечена пирамида, поставени едно върху друго (вис. 13 м). Бронзовият орелеф на 
Левски е поставен в медальона на западната страна. Автор на това забележително 
художествено произведение е Рудолф фон Вайр . Орелефът е излят от фирмата „Ернс 
Кайл, Андерз Фраузер“ във Виена. Канделабрите и веригите, окръжаващи паметника, са 
дело на виенската фирма „Рудолф Филип Ваагнер”, известна в България с изработването 
и доставката на скулпторите и решетките на „Орлов мост“ и на „Лъвов мост“ и др. 

 Паметникът е изграден от сив боянски гранит от италианския каменоделец Абрамо 
Перукети. Скулптурните детайли, както и моделът на монумента, са изработени от 
скулптора Франц Новак. За проектант през 1878 г. е избран градският архитект на София 
- Адолф Колар. 

 Строителството на паметника на Васил Левски се проточило малко повече от 16 години 
и минало през много перипетии. Мястото му било преместено на 10-15 м от бесилката 
към пресечната точка на новия „Окръжен булевард” (днес „В. Левски”) и „Орханийско 
шосе” (днес бул. „Я. Сакъзов”, продължаващ към бул. „Ботевградско шосе”). 

 По предложение на секретаря на комисията по строежа на паметника - Христо Ковачев, 
учител, съратник на Левски и член на Софийския революционен комитет, било взето 
решение да се извадят костите на Левски от намиращите се наблизо погребвания и да 
се поставят тържествено в основите на паметника. Въпреки явилите се свидетели 
идентифицирането на гроба на Левски се оказало невъзможно. Първоначално проектът 
е предвиждал паметникът да бъде овенчан с голям кръст, поставен върху полумесец. 
Поради дипломатическата реакция от страна на Османската империя Колар променил 
проекта на класически обелиск в стил „Възраждане” („Ренесанс”), като горната част на 
паметника станала по-издължена. От 1891 г. до 1895 г. със съдействието на столичния 
кмет Димитър Петков многократно били отпускани средства от общинския и от 
държавния бюджет. Паметникът е открит от княз Фердинанд I.  

 Автор на паметника: Рудолф Филип Вагнер, фирма Адолф Вацлав Кола

 Местоположение:София пл. „Васил Левски“



НА НЕЗНАЙНИЯ ВОЙН. ВОЕНЕН ПАМЕТНИК





С този паметник се отдава почит на всички знайни и незнайни, погребани и непогребани български войни, на всички 

български военни, загинали във войните, водени от българската държава, на загиналите в защита на Родината. В 

първоначалния си вид паметникът е завършен през 1941 г., но пострадал от англо-американските бомбардировки, след 1944 г. е 

демонтиран. 

Мемориалът е открит на 22 септември 1981 г. от председателя на Държавния съвет Тодор Живков като част от програмата по 

тържественото отбелязване на 1300-годишнината от основаването на българската държава. Вечният огън е запален с пламък от 

Вечния огън на Шипка. 

Новият архитектурно-скулптурен ансамбъл запазва някои от чертите на първоначалния паметник. Той се състои от основно 

тяло във формата на легнал паралелепипед, Вечен огън пред него, излизащ от пластично оформена дюза, гранитна маса-

жертвеник пред нея, постатвка за венци, подземна гробница със саркофаг към която се слиза по стълбище, подход към 

паметника, скулпутурна фигура на лъв от стария паметник, пилони за знамена (7 бр.) Дюзата е оформена като пръстен, 

кантиран с флорален мотив (маслинова клонка) и четири войнишки ножа под него (бронз). На лицевата стена на паметника са 

монтирани пластични лаврови венци от бронз и буквите на три стиха от стихотворението на Иван Вазов „Новото гробище на 

Сливница“: "Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни, майко, бяха!" Ако 

преддеветосептемврийският паметник е бил с насока към етнографската представа за целокупното отечество, дадените жертви 

и бъдещото обединение, съвременният отправя дискретен поглед към миналото на българската бойна слава и освобождението 

на България. 

В гробницата са положени пет каменни урни, съхраняващи тленни останки, изкопани при Плиска, Преслав, Царевец, вр. 

Шипка, вр. Бузлуджа, Сливница, вр. Околчица, Военното гробище в София, при р. Драва в Унгария, Самуиловата крепост край 

Петрич, Перущица, Батак, Панагюрище, с. Полковник Серафимово в Родопите. Има и постамент с пръст от местата на 

Старозагорското сражение и Шипченската битка. Българският мемориал е един от малкото в света паметници на Незнаен войн, 

който препраща към толкова широка географска и историческа сакрална топография. 



Скулптурната фигура на лъв е разположена на 

значително разстояние пред паметника. Лъвът е в 

поза сфинкс, с глава, извърната на ляво. Големият 

български скулптор Андрей Николов работи върху 

образа на лъва пет години (1926-1931). 

Авторът се спира на млад, силен, едър лъв, 

символизиращ младостта на държавата и силата 

на народа. Лъвът е спокоен, в естествена 

полегнала поза, но готов за внезапен скок. 

Миролюбивият характер и човекоподобните 

лицеви черти на лъвската скулптурна фигура 

срещат неодобрението на българския генералитет 

и след 1936 г., лично Цар Борис ІІІ, който е бил 

голям ценител на скулптора, е трябвало да се 

застъпи за готовия паметник пред тогавашния 

военен министър ген. Христо Луков. 



Историята с реализирането на Паметника на незнайния войн е пример за проява на приемственост в 

съвременната българска история. 

Тук, съгласно Държавния протокол, се извършват церемониите по официалното посрещане на чужди държавни 

глави и други високопоставени гости в присъствието на българската и на чуждестранната делегации и на 

Националната гвардейска част. 

Дата Автор на паметника: Андрей Николов- скулптор, инж. – конструктор Атанас Каракостов, проф. Любен 

Димитров –скулптор, Никола Николов архитект

Местоположение: София ул. „Оборище“ № 1



НА ЗАГИНАЛИТЕ ОТ ПЪРВИ ПЕХОТЕН СОФИЙСКИ И ШЕСТИ ПЕХОТЕН ТЪРНОВСКИ 

ПОЛК ПРИ ПЪРВА СОФИЙСКА ПЕХОТНА ДИВИЗИЯ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО

ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ



Паметник на загиналите от Първи пехотен Софийски и Шести пехотен Търновски полк при Първа Софийска 

пехотна дивизия в Балканската война 1912-1913, Междусъюзническата война 1913 и Първата световна война 

1914-1918 г. Паметникът - мемориал е изграден през 1934 г. точно на това място като част от съществувалите 

казарми. На стените е имало плочи с имената на загиналите от тези два полка. 

Скулптурната фигура на лъв е създадена 2 години по рано от скулптора Михаил Михайлов. 

До 1944 г. паметникът е служел за място за поклонение и за провеждане на официалния церемониал, 

аналогично на днешната роля на паметника на Незнайния войн. По време на бомбардировките едната от 

общо трите мемориални стени на паметника е разрушена. 

В края на 70-те години паметникът е премахнат поради строителството на Националния дворец на културата 

с идеята той да бъде възстановен, макар и не в първоначалния си вид, което, въпреки протестите от страна 

на военните, не се осъществява до смяната на режима през 1989 г. Днес сме свидетели на начало 

дългоочакването възстановяване на паметника, което все още не е осъществено.

Дата на създаване: 1934 г.

Автор на паметника: Михаил  Михайлов

Местоположение:

София парк „Южен парк“ - I част



ВОЕНЕН МАВЗОЛЕЙ –

КОСТНИЦА НА ЗАГИНАЛИТЕ 

ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

 Мемориалният комплекс се състои от 
костница, църква „Св. Георги 
Победоносец”, пилон-камбанария.
Изграден е в периода 1936-1943 г. 
Честван е на Архангелова задушница с 
църковно-военен ритуал. В косницата са 
положени, костите на част от загиналите 
във войните за национално 
освобождение и обединение. 

 Материал – бигор.

Автори на паметника:

 Александър Занков-скулптор,

 Петко Цветков архитект

Местоположение:
кв. „Орландовци“



НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕТЕЦ. 

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК



Дата на създаване: 1940 г.

Период:

1918-1944 г.

 Автор на паметника: Георги Коцев скулптор

 Местоположение:

София пл. „Народно събрание“



ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ОПЪЛЧЕНЕЦ

 На правоъгълен пиедестал се издига бронзова статуя на българския опълченец (обща височина 7
м.).

 На четирите страни на постамента са поставени четири барелефа със сцени от Руско-турската
освободителна война.

 Идеята за изграждането на паметника възниква през 03.03.2005 г

 В паметника са вградени 12 бронзови капсули с имената на 12-те хиляди опълченци, участвали
във войната, урна с пръст от местата на битките, кутия с послание към бъдните поколения и
списък на всичките 3000 дарители за изграждане на паметника.

 Паметникът е открит тържествено на 24. 08. 2008 г. в присъствието на президентът, кметът на
София, министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб на Българската армия,
директорът на Националния исторически музей, председателят на Народното събрание и е осветен
от Сливенският митрополит Йоаникий.

 В състава на руската войска е включена българска част, носеща името Българска земска войска със
собствени униформи и собствено знаме - Самарското. 12 000 опълченци организирани в 12
дружини се проявяват със своята храброст в боевете при Шипка, Шейново, Нова Загора, Стара
Загора, Търново и др. И до ден днешен българският опълченец е символ на храброст и идеал за
войник. На картината „Самарското знаме” на Ярослав Вешин е изобразен прочутият опълченец
Никола Корчев, който в битката при Стара Загора успява героично да спаси от пленяване
Самарското знаме след гибелта на подп. Калитин.

 Никола Корчев е роден през 1836 г., т.е. е на 41 години когато участва в Руско-турската война.
Ярослав Вешин се вдъхновява за картината си когато вижда вече възрастният опълченец със
знамето на честванията на вр. Шипка през 1902 г.

 Дата на създаване: 2008 г.

 Автор на паметника: Емил Чаушев- художник реставратор, Николай Савов –скулптор, Владимир
Станимиров- архитект

 Местоположение:София градинката зад „Военния клуб“



НА ГЕРОИТЕ ПАРАШУТИСТИ, ЗАГИНАЛИ ВЪВ ВТОРАТА 

СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА. ВОЕНЕН 

ПАМЕТНИК  На героите парашутисти, загинали във Втората световна
война - заключителна фаза (1944-1945).

 Паметникът има раздвижена архитектонична форма.
Отляво стои метален релеф на знака на парашутистите, а
отдясно е поставена скулптура на орел.

 На плочата, по установени документи, са написани
имената на петдесет и трима герои от войнишкия,
сержантския и офицерския състав, загинали в боевете
при Стражин, Страцин, Куманово и в Унгария.

 Паметникът е ремонтиран и повторно „открит” през 1994
г.

 Дата на създаване: 1964

 Местоположение: София пл. „Народно събрание“

 София пл. „Народно събрание“



НА ЗАГИНАЛИТЕ БЪЛГАРСКИ ТАНКИСТИ ВЪВ 

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА. 

АРХИТЕКТУРНО-СКУЛПТУРЕН

АНСАМБЪЛ

 Период:1944-1989 г.

 Местоположение:

 София бул. „Михаил Еминеску”



Памятник на загиналите за Родината през 1915-1918 г. , кв. Слатина 



Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската 

война (1912-1913), Втората балканска война (1913), Първата 

световна война (1915-1918) и Втората световна война -

заключителна фаза (1944-1945) от с. Слатина.

Паметник тип „пирамидален обелиск“ – четиристъпален, 

върху широка тристъпална основа, овенчан с фронтон и 

кръст отгоре. 

Основният блок е оформен на ромбове. С порцеланови 

портрети на загинали слатинчани. 

Открит на 15.08.1915 г. 

На сегашното си място е преместен след 1987 г. До паметника 

две оръдия от средата на ХХ в.

Дата на създаване: 1915 г.

Местоположение:

София Ж.К. „Слатина - Христо Смирненски“ ул. „Слатинска“

http://www.monuments.bg/monument/died_for_our_country__1915-1918__slatina


НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА , СОФИЯ , ПЛ. 

РАЙКО ДАСКАЛОВ
 Паметник в памет на загиналите за Родината във 

Втората световна война - заключителна фаза 
(1944-1945) от кварталите в центъра на София. 
Изписани са имената на шейсет и девет загинали 
(чинове: генерал, подполковник, майор, капитан, 
поручик, подпоручик, офицерски кандидат, 
фелдфебел-школник, подофицер, кандидат 
подофицер, ефрейтор, редник). 

 Паметникът има характерната за този тип форма 
на издължен паралелепипед.

 Надписи – изчукване, позлатяване. 

 Част от главния надпис идеологемно гласи 
„паднаха за свободата на народа”. 

 Дата на създаване: 50-те години на ХХ в.

 Местоположение:София пл. „Райко Даскалов“



НА ЛЕТЦИТЕ - ИЗТРЕБИТЕЛИ, ЗАГИНАЛИ ПРИ ОТБРАНАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1943-1944 Г

 Паметникът е посветен на летците - защитници на 
София от Шести изтребителен полк загинали при 
англо-американските бомбардировки (18.10.1943-
17.04.1944).

 Решението за издигането на паметника е прието на 
заседание на СОС, проведено на 25.01.2007 г.

 Монументът има формата на изправен на малката си 
страна паралелепипед , на който е „кацнала” малка 
скулптура, изобразяваща орел. Открит е на 
04.05.2007 г. от министъра на отбраната Веселин 
Близнаков и кмета на район „Триадица“ Емил 
Милев.

 Честван е на деня на ВВС - 16 октомври .

 Дата на създаване: 2007 г.

 Автор на паметника:Николай Николов -

 Местоположение:София Ж. К. „Иван Вазов“ ул. 
„Бурел“



ПАМЕТНИК НА КАП. ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ,  ВОЕНЕН ПАМЕТНИК

 Паметникът е издигнат в чест на 71 години от подвига на летеца, чието лобно място се намира наблизо. Негови авори са скулпторът
Тодор Караманов и каменоделецът Димитър Антов, архитектурният проект е на арх. Миломир Богданов и е дарение от
патриотичната група АКС „Кубрат". „Ще браня столицата, как ще се бия, аз сам си зная. Ще го яхна отгоре и пак
ще го сваля.“ – думи на капитан Димитър Списаревски за въздушните боеве срещу англо-американската военна
авиация.

 Димитър Списаревски е кръстен на чичо си, който е български офицер и поет, убит от сърбите като парламентьор
при Злетовската река във Втората балканска война през 1913 г.

 Интересът към авиацията и самолетите на Списаревски се заражда в годините на неговото гимназиално
образование.

 През 1934 г. бъдещият герой постъпва във Военното на Негово Величество училище в столицата. За системно
нарушаване на дисциплината Списаревски е изключен и изпратен във военно поделение на сухопътни войски за
доотслужване на задължителния срок.

 След като преосмисля поведението си и показва нужните качества, командирът на полка препоръчва той отново да
бъде приет във Военното училище. Дипломира се в 57-и випуск през 1938 г.

 Същата година младият летец е изпратен на специализация в Германия в различни военно-въздушни школи –
Кауфбойрен (Аугсбург); Шлайсхайм (Мюнхен) и Вернойхен (Берлин). Тук Списаревски лети непрекъснато, като
избира да стане пилот на изтребител, побеждавайки дори германския си инструктор в тренировъчен въздушен
двубой. След едногодишно обучение бъдещият герой се завръща в България и от месец юли 1939 г. е разпределен
като подпоручик в 6-и изтребителен полк в Карлово, а по-късно в 3/6 изтребителен орляк.



Паметник на кап. Димитър Списаревски , София, квартал Дружба

 Паметникът на кап. Димитър Списаревски на 
едноимения булевард в столичния квартал „Дружба“ се 
намира в градинка пред блок 98. 

 Паметна плоча е поставена пред барелефа на летеца 
изтребител, загинал при бомбардировките над София 
през Втората световна война. На нея за загиналия в бой 
в небето над България голям авиатор пише: “Орлите 
умират в полет”.

 Димитър Светозаров Списаревски е роден на 19 юни 
1916 г. в Добрич. След Военното училище в София, той е 
на школа в гр. Кауфбойрен, близо до Аугсбург. Следва 
авиационното училище за въздушна аеробика 
Шлайсхаим край Мюнхен и накрая завършва най-
престижната школа за висш пилотаж във Верньойхен 
през 1938 г. На 20 декември 1943 година е първият и 
последен бой на поручик Списаревски. Той се сблъсква 
с противникова бомбардировъчна група в района на 
село Долни Пасарел, Софийско. След като сваля един от 
бомбардировачите, българският летец се насочва към 
"летящата крепост", която е водач на групата, и след 
като свършват патроните на картечницата му се врязва 
със своя самолет в американския бомбардировач. 
Поручик Списаревски загива и посмъртно е произведен 
в чин капитан, но успява да свали американската 
летяща крепост и да прекрати бомбардировките.



ПАМЕТНИК НА КАПИТАН 

ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ В С. 

ДОЛНИ ПАСАРЕЛ

 На 3 октомври 1941 г. е произведен в чин поручик и е един от избраните да се обучава на модерните
за времето си изтребители „Месершмит“ Bf-109E. От края на март 1942 г. е Списаревски е назначен
за старши инструктор в изтребително-щурмовата школа за висш пилотаж на Въздушния учебен
полк в Долна Митрополия, след което става командир на 2-ра свързочна рота на летището на
Военновъздушното и свързочно училище в Скопие. Впоследствие отново е разпределен в 6-и
изтребителен полк на летище Марно поле край Карлово, където служи като ротен командир до
август 1943 г. През лятото на с.г. е командирован край Ламанша с още един български пилот за да
се запознаят с тактиката на англо-американската авиация и начините на борба с нея. След
завръщането си в България за кратко е зачислен в Карлово като ротен командир, а скоро след това е
преместен в състава на 3/6 изтребителен орляк, с командир Чудомир Топлодолски и предислоциран
от летището край Карлово на летище Божурище за отбрана на София. През есента и зимата на 1943-
1944 г. 15-а американска въздушна армия започва операция „Point blank“, като мишената е София, а
целта е с въздушни бомбардировки България да бъде принудена да капитулира. На 20 декември
1943 г. голяма групировка от американски бомбардировачи „Либърейтър“ B-24 се насочват към
София. Формацията е съпроводена от изтребители „Локхийд“ P-38 „Лайтнинг“. Българската
противовъздушна отбрана вдига едва 36 самолета – „Девоатин“ и „Месершмит“ срещу 200
противникови машини. Един от дежурните пилоти на орляка, който трябва да пресрещне
противника на 20 декември е поручик Списаревски. Тъй като неговият самолет е с повреда, той
излита след основната група с резервната машина. Когато достига до мястото, въздушният бой вече
се води. Списаревски моментално влиза в сражението и атакува един от противниковите
бомбардировачи, като успява да го подпали и свали. След което извършва маневра, изтегляйки своя
„Месершмит“ и се врязва във водещия формацията американски бомбардировач, който се разцепва
и пада близо до р. Искър. От екипажът на американския самолет се спасява само стрелецът в
опашното картечно гнездо подофицер Робърт Х. Ренър. Самолетът на българския летец се разбива
близо до село Пасарел, Софийско.

 Тялото му е открито сред отломките от местните хора и пренесено в столицата. Няколко дни по-
късно Димитър Списаревски е погребан в Централните софийски гробища. Поручик Димитър
Списаревски е отличен посмъртно с орден „За храброст“ и произведен в чин капитан (1944). През
2009 г. е повишен в чин полковник от Военновъздушните сили на България.

 Дата на създаване: 2014 г.

 Автор на паметника:Маломир Богданов арх., Тодор Карамазов скулптор

 Местоположение:

 с. Долни Пасарел площада



НА ОПЪЛЧЕНЦИТЕ ОТ 58 ПЕШИ 

ОДРИНСКИ ПОЛК (ПАМЕТНИК НА 

ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ)

 Паметникът има формата на пирамидалния обелиск увенчан със статутя 
изобразяваща опълченец с шинел

 . Тялото на паметника е направено от владайски гранит, а статуята – от бял врачански 
камък. На лицевата (източната) му страна е поставен бронзов медалион, окръжен с 
бронзов лавров венец и надпис: „в памет на Одринската епопея (1912-1913 г.) и 
падналите опълченци.” Под надписа се намира бронзов барелеф, изобразяващ атаката 
на опълченците на Кавказ табия. На трите страни на паметника (изток, север и юг) са 
врязани имената на падналите опълченци от 58 пеши Одрински полк при Кавказ табия, 
Демир Капу и Каик табия, а на западната, под означението „Картал тепе”, е врязан част от 
текста на акта, поставен в основите на паметника. 

 Паметникът е издигнат в чест на загиналите чинове от бившия 58 пехотен Одрински полк 
през Балканската война, а именно: 2 офицера, 10 старши и младши подофицери, 2 
ефрейтора и 149 редника. С него, обаче, е увековечена не само паметта на загиналите 
чинове от горния полк, но и на всички български опълченци, които са се отличили с 
героизма си при обсадата и особено при атакуването и превземането на Одринската 
крепост – 13/26 март 1913 г. 

 Идеята за издигането на паметника се зародила още в 1912 г., при обсадата на Одрин, 
когато е бил убит първият опълченец от полка. След това инициативата за изграждането 
на паметника е била взета от образуваното за тази цел „Дружество на опълченците от 
бившия 58 пеши Одрински полк” през есента на 1913 г., което събира до 1928 г. от 
членски вноски сумата от 220 000 лева. 

 На 1 април същата година е бил положен основният камък на паметника. Изграждането 
на паметника станало през 1930-1931 г., като по различни пътища били набавени 
допълнително средства за да достигнат крайната стойност от 438 000 лв. Откриването на 
паметника е станало на 3 октомври 1932 г. от военния министър генерал Кисьов, в 
присъствието на много официални и неофициални лица, начело с Негово 
Виксокопреосвещенство Соф. Митрополит Стефан, Председателят на Камарата 
Александър Малинов, Дружествата на запасните офицери и подофицери, дружеството 
„Одрин”, родолюбивите организации и др. При откриването на паметника са били 
държани възторжени речи. 

 Дата на създаване: 1932 г.

 Автор на паметника:Тома Делирадев скулптор

 Местоположение: София парк „Св. Никола”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ 

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ КВ. 

„БЕНКОВСКИ“. 

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската
война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913),
Първата световна война (1915-1918) и Втората световна война
- заключителна фаза (1944-1945) от кв. „Бенковски”.

 а лицевата страна стои надписа „На загиналите във войните и
в борбата срещу фашизма жители на кв. Бенковски Вечна
слава”, на страните от ляво и отдясно са изписани имената на
загиналите във войните за национално обединение, а отзад,
под надписа „загинали в борбата срещу фашизма и в
Отечествената война 1944-1945 г. – имената на седем
загинали без дати.

 Паметникът е открит на 01. 01. 1950 г. Квартал „Бенковски”
обединява някогашните села Биримирци и Обрадовци (1954).

 Дата на създаване:1950 г.

 Местоположение:София кв. „Бенковски“ ул. „Единство“



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ КВ. КНЯЖЕВО
 Военен паметник в чест на загиналите жители на с. Княжево в Балканската война, 

Втората балканска война  и Първата световна войни. Изписани са имената на петнайсет 
загинали. Паметник тип „обелиск“ с височина 4 м. 

 .Паметникът има изключителна худ. изработка, за която може да се съди от тънките и 
изящните му корнизи. С бронзови барелеф, кръст, кръст за храброст. Решението за 
издигане на паметника е взето при посрещане на войниците от с. Княжево на 18. 08. 
1913 г. в черковния двор на княжевската църква „Св. Илия“. За целта е избран комитет в 
състав: председател-касиер дяк. Стефан п. Минев и членове Младен Божилов, Глигор 
Карагюлев, Вуче Георгиев и Димитър Станоев. За 11 месеца комитетът събира сумата 
от 1604 лв. и поръчва паметника, който е завършен на 15. 05. 1914 г. Паметникът е 
открит и осветен на 01. 06. 1914 г. с тържествена св. Литургия. Присъстват всички роти 
на школата за запасни подпоручици в Княжево. Паметникът е открит от Генерал-
лейтенант Кутинчев, от името на военния министър. Паметникът е разположен в двора 
на църквата „Св. Илия“ и се чества на деня на Св. Троица с панихида за загиналите 
войници. (Датите са в стар стил.) Списък на загиналите: северна лицева (страна): 
поручик Стоил Тошанов (1878, с. Локорско – 24.VІ.1913, при Букова глава) + снимка; 
източна страна (дясно): редници Коста Спасев (1890, с. Княжево – 19.VІ.1913, при с. 
Негован (Солунско), Стефан Николов (1877, гр. Карлово – 12.ІІІ.1913, при кр. Араб-
тепе), Никола Корчев (1872, гр. Самоков – 25.ІІІ.1913, в гр. Бол. Чорлу) + 3 снимки; 
южна страна (задна): доброволец Коста В. Друмчеков (1873, с. Емборе (Костурско) –
13.¬¬ІІ.1913, при Султан тепе), редници Тодор Томов (1884, с. Княжево – 9. Х. 1912, 
при Селиолу-Гечкенли), Георги Манчев (-12.ІІІ.1913 при с. Албасан), Щерьо Филипов 
(1870, гр. Станимака – 14.ХІ.1913, Кючук Сеймен), Васил Димитров (1893, гр. София –
1.І.1913, гр. София); ефр. Алекси Ст. Понорски (17.V.1917, при гр. Битоля) + 5 снимки 
западна страна (ляво): мл. подофицер Алекси Г. Ламбов (1881, с. Княжево – 12.ІІІ.1913 
при с. Албасан), редници Георги Божков (1876, с. Княжево – 16.ІІІ.1913 при зал. Ялос), 
Димитър Стефчов (1875, с. Княжево – 8.ХІІ.1912, в Кюджук-Сеймен), ефр. Найден 
Станоев (6.Х.1915, при Власина), зап. подпоруч. Стефан Станоев (5.ІХ.1916 при гр. 
Тутракан) + 4 снимки В списъка на загиналите по книгата /1/ те са 14, а на паметника са 
15 като добавен е зап. подпоручик Стефан Станоев (зап. страна) Разлика в изписването 
на имената по книгата (от ляво на тирето) и на паметника (отдясно). Коста Спасев 
(Негован) – Косто Спасов (Негова) Геории Манчев - Геории ... Алекси Понорски –
Алексъндър ... Димитър Стефчов - Димитр ... Източник: I. История на въздигнатия в с. 
Княжево, Софийска околия, паметник в чест на загиналите във войните през 1912/913 
година запасни войници от същото село. II. Биографиите на убитите запасни войници. 
С., 1915. Свещ. Стефан п. Минев. 

 Дата на създаване: 1914 г.

 Местоположение:София кв. „Княжево“, църквата „Св. Илия“ бул. „Цар Борис III“



„СТО И ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ, БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ И ОДРИНСКО”

 Първият по рода си монумент в България, посветен на национално-
революционното движение за освобождението на останалите под 
османска власт българи е създаден от инициативен комитет (ИК) на 
общественици, историци, писатели, юристи, граждани, с подкрепата 
на Столична община, БЧК, фондация „ВМРО“, родолюбиви българи. 
Разходите по изработването и монтажа на паметника са за сметка на 
инициаторите, а проектът е избран след провеждане на конкурс от 
ИК. Паметникът е дело на скулпторката Моника Игаренска и на 
проектантски колектив с ръководители арх. Георги Мечанов и арх. 
Иво Мечанов. На двете стилизирани криле (вис. 5 м) са изписани 
имената на 150 герои сред които има организатори на Илинденско-
Преображенското въстание, участници в Македоно-Одринското 
опълчение, в Единадесета пехотна македонска дивизия и др. 

 Паметникът е открит на 20 април 2016 г. (140 г. от Априлското 
въстание) .

 През май 2018 г., фондация „Българска памет“ и д-р Милен 
Врабевски инициираха и финансираха цялостната реставрация и 
консервация на паметника, извършена от реставратора Калин 
Тодоров.

 Дата на създаване: 2016 г.

 Автор на паметника: Георги Мечанов, арх., Моника Игаренска , 
скулптор

 Местоположение:София бул. „Тодор Александров“



„ТРУДОВАКА“, ПАМЕТНИК

 Паметникът е издигнат в чест на войниците от 

Строителни войски, павирали трасето на пътя 

в края на 50-те години. 

 Самият път е изграден между 1900 - 1912 год. 

по немски проект и е първото автомобилно 

трасе в България. Наречено е царско, тъй като 

основната му цел е била Фердинанд да стига 

от София до Чамкория (дн. Боровец). 

 Дата на създаване: 1970 г.

 Автор на паметника: Борис Кадийски , 

скулптор, В. Тихолов, архитект

 Местоположение:София Републикански път II 

– 82



БОРИС ДРАНГОВ, ПОЛКОВНИК. ВОЕНЕН ПАМЕТНИК

 Паметникът се състои от бронзова 
скулптура изобразяваща реалистично 
изправената фигура на подполковник Борис 
Дрангов (вис. - 220 см), стъпила върху 
постамент (вис. – 160 см). Пред паметника 
са поставени 4 гилзи, предназначени за 
пръст от села от съвременна България, 
свързани с името на героя (сложена е пръст 
от с. Дрангово, Кърджалийско). 

 Статуята е с „поглед” насочен на югозапад, 
към Скопие, където е роден и погребан 
полковник Дрангов. Паметникът е издигнат 
за да бъдат отбелязани 145 години от 
рождението и 100 години от смъртта 
легендарния полковник Борис Дрангов, 
загинал геройски на Южния фронт на 26 
май 1917 г. в Първата Световна война. 

 Дата на създаване: 2018 г.

 Автор на паметника:д-р Венцислав 
Йочколовски, архитект, Георги Тодоров, 
архитект, Иван тодоров, скулптор

 Местоположение:София Военна Академия 
„Георги Стойков Раковски” бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви"



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. НОВА ВРАЖДЕБНА. ВОЕНЕН 

ПАМЕТНИК

 Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската 
война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913) и 
Първата световна война (1915-1918) от с. Нова Враждебна. 
Статуя на войник в поза „на стража”, поставена върху 
висок постамент с формата на обърната пресечена 
пирамида (обща височина - 4 м, статуя - 1 м). Българският 
войник е представен леко приклекнал, в едната ръка с 
пушка, в другата с кръгла граната, на гърба с раница. 
Материал – гранит, мрамор. 

 Автор на паметника е Кирил Шиваров (подпис на автора на 
зап. страна). Надпис на лицевата страна на постамента: 
„На падналите за Отечеството офицери и войници от с. 
Нова Враждебна през войните 1912-1913 и 1915-1918”. 
Монументът е изграден със средства на близките на 
загиналите, открит през 1932 г. (1924 г. според данните на 
район „Кремиковци"?). Преди паметникът се е намирал в 
градинката пред Народно читалище „Св. Св. Кирил и 
Методий”. Скулптурната фигура е много близка с фигурата 
на войника от военния паметник на гр. Бобошево от 1929 г., 
дело на Шиваров. Основната разлика е във вида на 
гранатата в лявата ръка и в кройката на шинела при левия 
крак.

 Дата на създаване:1932

 Автор на паметника:Кирил Шиваров



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (1912-1913) ОТ С. 

ЯНА. ВОЕНЕН ПАМЕТНИК

 Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканските войни
(1912-1913) от с. Яна.

 Паметникът от типа „пирамидален обелиск Материал – камък.
Надпис: „Спомен за падналите герои във време войната с
турците 1912- 1913г.” Списък на загиналите: Боне Колчов,
Георги Петров, Кола Донков, Йордан Стоников, Гене Горев в
Селиолу, Георе Доков, Цветко П. Стоянов, Йордан Петков, Стоян
Петков в Чаталджа, Боне Стоянов в Чаталджа, Христо Иванов в
Чаталджа, Пене Донев, Недялко Велев при Люле Бургас.
Войниците от с. Яна – Богдан Стефанов, Иван Тошков – при
Фенер, Никола Милков в Кочериново; От признателните
родители и съпруги (Георги Павлович) Средствата са паметника
са събирани от близки на загиналите. Изработен е от местен
каменоделец.

 Период:1918-1944 г.

 Местоположение:с. Яна ул. „Ботевградско шосе”1



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (1915-1918) ОТ С. ЯНА. ВОЕНЕН ПАМЕТНИК

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Първата
световна война (1915-1918) от с. Яна.

 Паметникът от типа „пирамидален обелиск” е стъпил
на висока четиристъпална основа.

 Материал – камък. Надпис „В чест на падналите герои
през Общоевропейската война 1915- 1918 год.” Списък
на загиналите: кандидат офицер Сим. Стойков; ст.
подофицер Р. Георгиев; мл. подофицер Боне Ценов,
Мито Денчов; ефр. Г. Цветков, Р. П. Танев; редници Г.
Спасов, М. Колчев, Ст. Донев, Н. Донев, М. Стоянчов,
С. Стефанов, М. Боков, Б. Георгиев Средствата са
паметника са събирани от близки на загиналите.
Изработен е от местен каменоделец.

 Период:1918-1944 г.

 Местоположение:с. Яна ул. „Ботевградско шосе”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА (И В СЪПРОТИВИТЕЛНОТО 

ДВИЖЕНИЕ) ОТ С. ЯНА.



Паметник в чест на загиналите за Родината във Втората 
световна война - заключителна фаза (1944-1945) и в 
съпротивителното движение (1941-1944) от с. Яна. 
Паметникът е голяма изправена плоча от мрамор Надписи: 
Те загинаха за свободата Никола Атанасов Колчов 27.2.1921 
- 13.4.1942 г. загинал при с. Ради Бош, Радомирско, Димитър 
Стоичков Ценов 15.10.1920 - 18.9.1944 г. загинал при вр. 
Лукин Камен, Белопаланско, Янко Вельов Янков 9.7.1921 -
3.11.1944 г. загинал при Препоуац, Подуевско, Борис 
Николов Митров 29.7.1918 - 6.3.1945 г. загинал при С. 
Тешеноа, окръг Шиклош.

 Период:1944-1989 г.

 Местоположение:с. Яна ул. „Ботевградско шосе”



„ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ”/„ВЛАДАЙСКИ СЪБИТИЯ", АРХИТЕКТУРНО-СКУЛПТУРЕН

АНСАМБЪЛ

 Паметник в София, кв. Княжево, м. 

Черния кос, до пътя за Перник



ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ЕТАП 

НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В С. НЕГОВАН

 Паметник на загиналите от село 

Негован е направен в чест на 

българските войници, дали 

живота си при Дравската 

епопея (06.03.1945). 

 Той се намира в градинката 

пред църква "Св. Николай 

Мирликийски".



Паметник на загиналите в Сръбско-българската , 

Балканските и Първата световна война в с. Желява 

 Паметникът е с формата на 

пирамидален обелиск, с кръст върху 

него.  Изработен  е от гранит. Върху 

паметника е изписано „На падналите 

в чест на Отечеството герои в 

Балканската 1912 – 1913 г. и 

Общоевропейска 1915 – 1919 г. 

война“. Открит е през ноември 1922 г. 

от ген. Велизар Лазаров, командир на 

1-ви пехотен софийски полк. 

Пространството около него е 

обособено като градинка с триъгълна 

форма, оградена с ограда.



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И 

ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ С. 

КАЗИЧЕНЕ

Паметник в чест на загиналите 

за Родината в Балканската 

война (1912-1913), 

Междусъюзническата война 

(1913), 

Първата световна война (1915-

1918) и Втората световна 

война - заключителна фаза 

(1944-1945) от с. Казичене На 

площадката пред паметника е 

имало „вечен огън“. На 

лицевата страна на стълба има 

две гранитни плочи с надпис 

„Българийо, за тебе те 

умряха...“ и със списък на 

загиналите: (1912-1913) 

редници Апостол А. Петров -

Люле Бургас, Богдан П. 

Татарски, Иван И. Апостолов -

Чаталджа, Недко Т. Богданов -

Чаталджа, Петър М. 

Пасарелски - Чаталджа, Стою 

А. Коцев - Люле Бургас; (1913) 

- нестр. Мойсей С. Гергов - гр. 

Видин; 

(1915-1918) - ст.подофицери 
Веселин С. Татарски - гр. Мачин, 
Ненко М. Хитов - с. Арабаджи, 
Петрун Т. Сойтерийски - с. 
Калугерене, Янко Т. Батулийски -
гр. Ксанти, ефрейтори Васил Н. 
Ценев - вр. Голеш, Димчо Б. 
Батулийски - с. Трън, Битолско, 
Ненко В. Тожев - София, редници 
Венко К. Манолков - Будещено, 
Георги С. Манолков - гр. 
Тутракан, Иван Б. Казаков - гр. 
Тутракан, Младен В. Манолков -
гр. София, Младен Т. Колев - с. 
Калугерене, Манол Д. Илков -
мест. Дам. махала, Серафим X. 
Попов - с. Батагул, Стоил С. 
Дзигалов – гр. Тутракан, Станил 
Н. Руев - Пуста река, Трайко И. 
Митов - Енидже, Янко М. 
Ангелков - мест. Шмите; 

(1944 - 1945) 

мл. подофицер Спас С. Митов -
гр. Куманово, редници Димитър 
С. Георгиев - р. Пчиня, Илиян И. 
Велинов - с. Тешенора.

 архитектурен ансамбъл

 Дата на създаване: 1970 г.

Местоположение:с. Казичене 
централния площад



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ С. ГЕРМАН

 Паметник - чешма в памет на загиналите за Родината в 

Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война 

(1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората световна 

война - заключителна фаза (1944-1945) от с. Герман 

 Най-отгоре орнамент от желязо – венец, пушка и нож. Намира се в 

центъра, на площада. 

 Списък на загиналите: (1912-1913) Петър Ст.Кърнабатлийски, 

Иван Гр. Джонев, Георги Д. Дидички, Величко Б. Зехтенички, 

Гълабин Божилов Дедички, Аленко Мих. Георев, Симо Ст. 

Кърнабатлийски, Милан Хр. Магерски, Найден Мл. 

Кърнабатлийски, Йордан Ман. Стоев; (1915 – 1918) Алексо Сп. 

Ангелков, Стефан Дим. Гюмишов, Григор Ст. Магерски, Алексо Г. 

Батански, Младен Ст. Кърнабатлийски, Ичо Бож. Костов, Коста 

Ник. Лофадинов, Георги Ст. Томов, Трайко Ст. Дренчов, Цветан И. 

Бонев, Янко Ст. Тодоринов; (1944 – 1945) Васил Георгиев Шопов, 

Александър Йорд. Манов, Богдан Бон. Алексов, Георги Йорд. 

Велков, Милуш Алексов Станоев, Георги Бож. Ангелков, Георги 

Будинов Станков. 

 Вид: паметник –чешма 

 Местоположение:с. Герман пл. „Иван Вазов“



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ ВТОРАТА

СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ ГР. БАНКЯ

 Вид: паметник стена 

 Дата на създаване: 2009 г.

 Автори на паметника: 

Димо Бойчев, скулптор, 

Росица Михайлова , 

архитект

 Местоположение:гр. Банкя 

парк „Кестени”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, ВЪВ ВТОРАТА 

СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ КВ. „ВЕРДИКАЛ”, ГР. БАНКЯ
 Паметник – чешма в памет на загиналите за Родината в 

Балканската война (1912-1913), Втората балканска война 

(1913), Първата световна война (1915-1918), Втората 

световна война - заключителна фаза (1944-1945) и др. от кв. 

„Вердикал”, гр. Банкя. 

 Материали - гранит и мрамор. Паметникът, който вероятно 

е изграден през 40-те години на ХХ в. е реставриран и 

осветен през 2003 г. 

 Надпис: „Загинали за родината” под Кръст за храброст. 

Списък на загиналите: мл. подофицер Йордан Кръстев 

(1913г. - Джумая); редници: Воин Алексов (13. 11. 1912 г. -

Чаталджа), Виден Господинов (06. 1913 г. – Джумая); ст. 

подофицери Янаки Григоров (19.11.1916 г. - Арабаджи), 

Никола Величков (16. 05. 1917 г.- Битоля); мл. подофицери 

Лозан Гьорев (15.10.1915 г.- Бубляк), Милан Панев 

(13.11.1919 г. - Браила); редници: Илия Йорд. Павлов (19. 

11. 1916 г. - Арабаджи), Георги Петрунов (07. 10. 1918 г.-

Битоля), Рангел Величков (17. 10. 1918 г. - починал у дома), 

Стоян Благоев (13. 10. 1918 г.), Дамян Атанасов (25. 10. 

1918 г. - починал у дома), Цветан Геров (05. 01. 1919 г.-

Крива паланка) подофицери: Методи Ив. Митов (02. 11. 

1944 г. - Пчиня), Петър Ник. Георгиев ( 24. 10. 1944 г. -

Страцин), Илия Г. Павлов; редници: Петър Никифоров (21. 

05. 1945 г. - Страцин), Методи Иванов (27. 05. 1945 г. -

Страцин) 

 Местоположение:гр. Банкя кв. „Вердикал” бул. „Варна“



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО 

ОБЕДИНЕНИЕ ОТ КВ. БОЯНА

Паметник тип 

пирамидален обелиск, 

завършващ с кръст (вис. -

3,10 м). Материал -

гранит. Издигнат е в 

памет на загиналите във 

войните от 1912-1913 г. В 

основата му са добавени 

плочи с имената на 

загиналите в Първата 

световна война. 

Паметникът се намира до 

входа на Боянската 

църква. Надпис: „В памет 

на загиналите герои от 

село Бояна в Балканската 

война”.

Период:1878-1918 г.

Местоположение:София кв. 

„Бояна” ул. „Боянско езеро“



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ КВ. „БОЯНА”

 Паметник в памет на загиналите за Родината във 

Втората световна война - заключителна фаза (1944-

1945) от кв. Бояна. 

 Изписани са имената на седем загинали, шест от които 

военослужещи. Паметникът има характерната за този 

тип форма на издължен паралелепипед легнал на късата 

си страна .

 Тялото е изпълнено в тухлен градеж и бетонна отливка, 

облицована с плочи от тъмен полиран гранит. 

Площадката е фланкирана от четири колонки 

обграждащи паметника с вериги. Надписи на лицевата 

страна – горе „Вечна слава и безсмъртие на 

загиналите в борбата с фашизма и Отечествената 

война за свободата на народа” , долу „Признателна 

Бояна”. Отзад „Вечна слава на геройте” под лавров 

венец. Списък на загиналите: Петър Илиев Камин 

(1912-1944), Деян Младенов Георгиев (1911-1944), 

Илия Тр. Кутев (1917-1944), Стоил Ян. Слатински 

(1916-1945), Кирил Кр. Игнатов (1923-1945), Пантелей 

Ник. Андреев (1915-1944) и на Александър Михайлов 

Ваташки (1888-1932) (най-напред в списъка по 

тогавашните идеологически причини). 

 Период:1944-1989 г.

 Местоположение:София кв. „Бояна”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ 
С. МАЛАШЕВЦИ

 Паметник в чест на загиналите за 

Родината в Балканската война (1912-

1913), Междусъюзническата война 

(1913) и Първата световна война 

(1915-1918) от с. Малашевци.

 Местоположение:

 София кв. „Орландовци“ ул. „Рояк” и 

ул. „Училищна”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ „ОБЕЛЯ“. 

 Паметник в памет на загиналите за Родината във
Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945)
от кв. „Обеля“.

 Изписани са имената на петима загинали (чинове:
подофицер, кандидат подофицер). Паметникът има
характерната за този тип форма на издължен
паралелепипед, легнал на дългата си страна.

 Тялото е изпълнено в тухлен градеж, облицован с
полирани мраморни плочи. Намира се североизточно от
читалище „Просвета – 1928“.

 Списък на загиналите: подофицери Иван Дочков Патов
(1918-17.11.1944) загинал при Страцин, Тодор Стоянов
Христов (1918(6?)-29.10.1944) загинал при с.
Краймировци, Цветан Стоянов Христов (1916-
19.11.1944) загинал при гр. Прищина, канд. подофицери
Гергин Стаменов Найденов (1909-7.11.1944) загинал при
с. Табановци, Стилиян Спиров Костов (1914-10.10.1944)
загинал при Стражин.

 Дата на създаване: 1984 г.

 Местоположение:София кв. „Обеля“ ул. „Дмитрий
Лихачов“ № 1



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 

ФАЗА ОТ КВ. „СИМЕОНОВО”. 

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската война
(1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна
война (1915-1918) и Втората световна война - заключителна фаза
(1944-1945) от кв. „Симеоново”. Паметникът е двусъставен.

 Стар паметник - пирамида (вис. - 3 м) на широк тристъпален
постамент и „стена”, съставена от три самостоятелни плочи. Материал:
бял мрамор.

 Надписи: Първа плоча (1912-1913) - Петър Иванов Китов, Йордан Г.
Апостолов, Йордан Ив. Георгиев, Петко Дим. Хранов, Георги Вас.
Иванов, Ангел Хр. Трилев, Ангел Апостолов, Цветан Шуков, Митко
Иванов Китов, Митко Геор. Герчев, Недко Геор. Динев, Георги Ромев
Вучев, Велчо Хр. Гайдарски, Спаско Митев, Георги Ат. Шиков, Георги
Вас. Монев, Сотир Кр. Шуков, Стойне Геор. Шуков, Илия Геор. Динев;
Трета плоча (1915-1918) - Ангел Ап. Андреев, Георги Иванов Сусев,
Янко Георгиев Атов, Величко Хр. Трилев, Петър Вас. Стефанов, Мито
Бож. Гайдарски, Георги Вучев Воньов, Петър Иванов Сусев, Богдан Ат.
Стефанов, Стойне Георгиев Атов, Глиго Дим. Слаев, Цветан Геор.
Шиков, Алексо Игнатов, Иван Дим. Хранов, Рангел Гьош. Джорев;

 Втора плоча (1944-1945) - Димитър Кост. Георгиев, Георги Мартинов
Кръстев, Кирил Симеонов Илиев, Йордан Василев Велков. Намира се в
градинката между бул. „Симеоновско шосе” и ул. „Каменица”.

 Местоположение: София кв. „Симеоново” бул. „Симеоновско шосе” №
231



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ 

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ ПОДУЯНЕ. 

 Паметник в памет на загиналите за Родината в
Сръбско-българската война (1885), Балканската
война (1912-1913), Междусъюзническата война
(1913), Първата световна война (1915-1918) и
Втората световна война - заключителна фаза (1944-
1945) от с. Подуяне. (квартал от 1897 г.) Паметник
тип пирамидален обелиск -вис. 3 м.

 Материал - витошки гранит.

 Надписи на лицевата страна: „Спомен от войната”,
„За спомен на убитите войници на бойното поле”.
На гърба върху мраморна плоча в основата „Пазете
заветите на дедите”. Паметникът се издига до
църквата „Св. Богородица животворен източник“, в
която през 1912 г. Пейо Яворов и Лора Каравелова се
венчават. Построен през 1924 г. по инициатива на
местни жители.

 Дата на създаване: 1924 г.

 Местоположение:София кв. „Подуяне” ул.
„Черковна”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. 

ДРАГАЛЕВЦИ

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската 
война (1912-1913), Втората балканска война (1913) и Първата 
световна война (1915-1918) от с. Драгалевци. Паметникът има 
формата на стена с триделен, симетричен строеж (дълж. - 1,8 м, 
шир. - 0,65 м) като на централната, по-висока част е поставен 
бюст на „майка България” (вис. - 2,5 м). По сведения от 
местни жители, автор на паметника е бил италианец. 

 Земята е дарена от Драгалевския манастир и се стопанисва от 
Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”. Паметникът е 
честван на 3 март с молебен. 

 Списък на загиналите: мл. подофицери - Георги Стойнев, Богдан 
Котев, Цветан Иванов, Цветан Атанасов, Алекси Михайлов, 
Кръсто Манчов, Стоил Манчов, Янко Котев, Григор Величков; 
редници: Иван Манчов, Борис Богданов, Стоянчо Митрев, Велко 
Митрев, Косто Митрев, Игнат Колев, Марко Паунов, Никола 
Младенов, Стойне Илиев, Тодор Божилов, Димитър Гълъбов, 
Стоил Спасов, Георги Стоичков, Александър Илиев, Георги 
Илчев, Спас Георгиев, Златко Георгиев, Лазар Панчов, Стефан 
Спасов, Никола Войнишки, Стоянчо Ангелов, Мито Дончев, 
Милан Спасов, Янко Пенков, Георги Пенков, Божил Георгиев, 
Стоил Янчов, Владимир Иванов, Владимир Божилов, Стойко 
Тасев, Петър Гатов, Геко Фъртов, Мехал Алексов, Янко 
Стефанов. 

 Паметник -с бюст

 Дата на създаване: 1923 г.

 Местоположение:София кв. „Драгалевци“ пл. „Иван 
Александър“ № 6



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ (В 

СЪПРОТИВИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ И ДР.) ОТ С. СВЕТОВРАЧЕНЕ

 Паметник в памет на загиналите за

Родината в Балканската война (1912-

1913), Втората балканска война

(1913), Първата световна война (1915-

1918) и на загиналите в

съпротивителното движение (1941-

1944) и др. от с. Световрачене.

Паметникът е с височина 3,5 м. от

двете му страни върху блокове са

изсечени имената на героите.

 Период:1944-1989 г.

 Местоположение:гр. София кв.

„Световрачене”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ 
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОТ С. МАЛО БУЧИНО

 Паметник в памет на загиналите за Родината в 
Балканската война (1912-1913), Втората 
балканска  война (1913), Първата световна 
война (1915-1918) и Втората световна война 
(1941-1945) от с. Мало Бучино. 

 Паметникът е голяма изправена плоча от 
гранит .

 Открит е на 27 юли 1991 г. и се чества през 
последната неделя на м. юли, когато е 
празника на селото. 

 Списък на загиналите: (1912-1918) майор 
Филип Б. Костов, редници Боян Б. Костов, 
Евстати К. Петрунов, Велин К. Петранов, 
Петър М. Илиев, Димитър С. Сотиров, Кръстю 
М. Андреев; (1941-1945) сержанти Милети А. 
Будинов, Борис Д. Найденов. 

 Дата на създаване: 1991 г.

 Местоположение:с. Мало Бучино до 
Кметството



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ 

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА) ОТ С. ФИЛИПОВЦИ

 Паметник -чешма в памет на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913),
Втората балканска война (1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората
световна война – заключителна фаза (1944-1945) от с. Филиповци. Архитектоничното
тяло е с височина 2, 20 м.

 Материал - армирана мозаечна отливка.

 Паметникът на загиналите войници от с. Филиповци е уникален с архитерното си
решение за Софийска община и може да бъде причислен към ярките и въздействащи
примера на стила „български архитектурен модернизъм“ от междувоенния период.

 Според местни източници паметникът е изграден през 1940 г. от немски войници, които
са охранявали близко летище. Надписи: С цената на живота си защитиха честта на
Родината през войните 1912-1913, 1915-1918 год. Мили герои! Над Вашите гробове
ще греят вечно лъчите на славата. Българийо, за тебе те умряха

 Списък на загиналите: поруч. Васил Димитров Хранов (42 п. полк 21.2.1917 г. с.
Филиповци), фелд. Станко Димитров Найденов (41 п. полк 29.10.1915 г. безсл. изчезн.
Пуста река), ст. подпор. Найден Паунов Илиев (1 п. полк 18.6.1918 г. Битол с.
Мраморница), ст. подпор. Трайко Драганов Йоцев (6 п. полк починал от раняване
неизв.), мл. подпор. Никола Атанасов Йонев (6 п. полк 6.9.1916 г. Тутракан), ефр.
Владимир Игнатов Петров (37 п. полк 15.12.1912 г. безсл. изчезн. Чаталджа), ефр.
Мирчо Павлов Лазаров (37 п. полк 13.3.1913 г. безсл. изчезн.), ефр. Петър Найденов
Лазаров (1 п. полк 6.9.1916 г. Тутракан), ефр. Гълъб Киров Михайлов (53 п. полк
24.9.1916 г. Добруджа), редн. Гълъб Стойнев Лазаров (6 п. полк 5.3.1913 г. гр. Фенер),
редн. Борис Григоров Хранов (25 п. полк 13.11.1917 г. починал от болест), редн. Лозан
Димитров Найденов (6 п. полк 10.10.1915 г. Др. Глава), редн. Кръсто Петров Рашков (6
п. полк 7.11.1912 г. гр. Чаталджа), редн. Младен Велев Илиев (37 п. полк 16.11.1912 г.),
редн. Косто Петров Рашков (37 п. полк 15.3.1913 г.Кум-Бунар), редн. Станко Петров
Рашков (1 пион. др. 3.9.1916 г. починал от болест), редн. Илия Найденов Лазаров (25 п.
полк 1.12.1916 г. гр. Букурещ), редн. Найден Стоилков Матеев (1 п. полк 28.2.1917 г. поч.
от раняване с. Филиповци), редн. Димитър Петров Рашков (41 п. полк 15.3.1917 г. с.
Филиповци), мл. сержант Трайко Димитров Трайков (р. 20.4.1911 г. – загинал на
23.10.1944 г. при Страцин), редн. Георги Стоянов Ненов (р. 10.6.1919 г. – загинал на
29.10.1944 г. при Страцин)

 Дата на създаване: 1940 г..

 Местоположение:София кв. „Филиповци“ ул. „Трети март”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. ФИЛИПОВЦИ, ПАМЕТНА ПЛОЧА

 Паметник в чест на загиналите за Родината в 
Балканската война (1912-1913), Втората 
балканска война (1913) и Първата световна 
война (1915-1918). 

 Паметната плоча е поставена на фасадата на 
храм „Рождество на Пресвета Богородица”. 
Храмът е осветен на 21.9.1926 г. от 
Знеполския епископ Паисий. Първоначално 
църквата е наречена „храм-паметник” и 
вероятно изграждането й е свързано с идеята 
да има и военен мемориален характер. 

 През 1936 г. е изграден по-голям военен 
паметник-чешма на площада на с. 
Филиповци.

 Вид: паметна плоча

 Дата на създаване: 1926 г.

 Местоположение:София кв. „Филиповци” ул. 
„Трети март” № 47



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА 

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ 

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОТ С. 

ВОЛУЯК

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913),
Втората балканска война (1913), Първата световна война (1915-1918) и Втората
световна война (1941-1945).

 Паметникът е модерен за времето си със скулптурна фигура на войник от бронз.
Войникът е изобразен в атакуваща поза с граната, с шинел и каска немско
производство на служба в Българската армия за значителен период от време
(1916-196?/7?) Средствата, дадени от общината за построяване на паметника
възлизат на 62 000 тогавашни лева. 1937 г. - открит, 1967 г. – преустроен, 2019 г.
– реставриран. В книгата си Волуяк (1993, 2017) Николай Михайлов Петров дава
списъка на загиналите с по-големи подробности: 1912-13: фелдф. Георги Павлов
Тричков (Чаталджа), редници Михаил Павлов Кръстев (Селиолу), Неделчо
Гълъбов Киров (-, на паметника - Бабуна), Никола Стоичков Найденов
(Чаталджа), Георги Соколов Нотев (-), Пенчо Дойчев Джуркин (-), Манол
Стоичков Митрев (-), Сава поп Коцев (-), Илия Тодоров Михайлов (Одрин),
Гълъб Минков Попов - (Фенер/Чорлу), Лозан Стойков Йонев (Драма, на пам. -
Саръшабан) 1915-1918: мл. подп. Тодор Алексов Белов (Битоля), редници
Владимир Иванов Марков (-), Косто Атанасов Понорски (-),Спас Стоянчев
Антов (-), Асен Иванов Стойнев (-), Алексо Григоров Митров (-, липсва на пам.),
Йордан Христов Тодоров (-, Черна), Виден Янков Божилов (Добруджа),
Костадин Дойчев Паунов (-), Петър Нотев Младенов (р. Дунав), Лозан Тодоров
Пазарков (Букурещ), Величко Инов Пинков (Букурещ, на пам. Кубадин), Кръстан
Соколов Нотев (Кубадин) 1944-45: подоф. Никодим Тодоров Гелев (Драва-
Соболч), ред. Кирил Кръстанов Иванов (09.01.1944 - с. Иваница, Югославия)
Във войните за Национално обединение са мобилизирани над 200 души, т.е.
почти цялото мъжко население, годно да носи оръжие. Волуякчани дават 24
жертви. В тяхна памет първоначално е бил построен паметник на Голямата
могила, южно от селото, който днес несъществува.

 Дата на създаване: 1936 г.

 Автор на паметника: Иван Кръчмаров -скулптор

 Местоположение:с. Волуяк ул. „Зорница”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. ИЛИЯНЦИ

 Паметник в памет на загиналите за Родината в 
Сръбско-българската война (1885), Балканската война 
(1912-1913) и Втората балканска война (1913) от с. 
Илиянци. 

 Паметник тип „пирамидален обелиск“ –
четиристъпален, върху висок двустъпален постамент, 
който е по-късен (края на 70-те години на ХХ в.) 
Височина на оригиналното тяло - 2,80 м. Завършекът 
му е блокче с релефни кръстове от четирите страни. 
От лицевата страна под кръста върху блокчето има 
друг, малко по-голям кръст, също монолитен и 
релефен. Основният (оригинален) блок е оформен на 
ромбове. Материал – варовик. 

 Издигнат със средства от местни хора. Паметникът е 
преместван на сегашното си място, в центъра на 
селото от покрайнините му някъде в края на 70-те или 
през 80-те години на ХХ в. Реставриран и повторно 
открит е на 7 май 2014 г.

 Списък на загиналите: (1885) Йото Пейчев, Кола 
Цветанов, Мите Иванов; (1912-1913) Тано Вълчов, 
Васил Минов, Григор Иванов, Иван Георгиев, Ангел 
Иванов, Васил Христов, Божел Донев, Стоян Николов, 
Борис Георгиев, Боне Христов, Кола Василев. 

 Автор на паметника: Джулиано Клева

 Местоположение:София кв. „Илиянци", парка бул. 
„Рожен"



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ ВТОРАТА

СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ ЛОЗЕН

 Паметник в памет на загиналите за Родината в

Балканската война (1912-1913),

Междусъюзническата война (1913), Първата

световна война (1915-1918) и Втората световна

война - заключителна фаза (1944-1945) от

територията на днешния район „Лозенец”. На

паметника е изписана и годината 1885, но по това

време местността Лозенец (Корубаглар) все още

не е била застроен с жилищни постройки.

Изграден по идея и за сметка на Съюза на

ветераните от войните.

 По данни на един от инициаторите за създаване на

паметника има данни за близо 10 загинали във

войните, но техните имена не са известни.

 Дата на създаване: 2005 г.

 Местоположение:София кв. „Горни Лозенец” бул.
„Джеймс Баучер



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА 
ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ С. ГНИЛЯНЕ.

 Паметник в памет на загиналите за Родината в 
Балканската война (1912-1913), 
Междусъюзническата война (1913), Първата 
световна война (1915-1918) и Втората световна 
война - заключителна фаза (1944-1945) от с. 
Гниляне . Паметникът има формата на 
паралелепипед – височина 4 м, дължина 3 м, и 
ширина 2,50 м. Паметната плоча на лицевата 
страна е с размери 1, 2 х 1, 5 м. Облицован с 
мозайка, паметната плоча – гранит. Надпис: 
„Загинали за Родината от с. Гниляне окол. 
Софийска Слава на героите!” 

 Дата на създаване: 1948 г.

 Местоположение:гр. Нови Искър кв. „Гниляне” 
ул. „Спортист”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ 
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ С. ГОРУБЛЯНЕ

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Сръбско-българската война (1885), 
Балканската война (1912-1913), Втората балканска война (1913), Първата световна война 
(1915-1918) и Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) от с. Горубляне. 

 Паметникът има формата на четиристенна пирамида, овенчана с кръст, поставена върху 
двустъпална основа (височина-3 м.) На три от стените има плочи с надписи. Тялото е 
изпълнено в зидария и бетон, облицовани с варовикови плочи. Изграден по предложение на 
настоятелството на църквата „Св. Вмчк Георги”, негова собственост. Разположен в двора на 
църквата. Открит е на 02.06.1996 г. Съвременни паметници в подобен „ретро” пирамидален 
стил са изградени в кв. „Суходол” и в с. Мировяне. 

 Надпис на лицевата страна „Българио, за тебе те умреха…” Изписани са имената на 
петдесет загинали горублянци: Манол Палев (1885); Александър Плачков, Димитър Вучков, 
Младен Рашов, Илия Бухалски, Димитър Атанасов, Павел Илиев, Янко Цветанов, Кръсто 
Алулов, Никола Алулов, Павел Кардашев, Янко Честов, Антон Новачки, Георги Плачков, 
Серафим Динячки, Георги Кардашев, Спас Додев, Георги Виднярски, Янко Валявички, 
Александър Пенев, Георги Цветанов (1912-1913); Стойчо Мечкарски, Добри Миджов, 
Георги Богданов, Добри Алексиев, Станко Скоков, Деян Цветанов, Петър Рашов, Христо 
Скоков, Младен Плачков, Димитър Бошньов, Тодор Милушев, Борис Занов, Стефан Минев, 
Никола Будоров, Стойчо Ковръчки, Янко Пурошов, Зарко Спасов, Младен Бошньов, Янко 
Лишков, Владо Плачков, Недялко Ботев, Славе Бърборков, Георги Дойчинов, Никола Илиев 
(1915-1918); Борис Милушев, Асен Плачков, Райчо Мечкарски, Георги Татарски, Георги 
Попов (1944–1945). 

 Дата на създаване: 1996 г.

 Местоположение:София кв. „Горубляне”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ 

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ С. ДОБРОСЛАВЦИ

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската война
(1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна
война (1915-1918) и Втората световна война - заключителна фаза
(1944-1945) от с. Доброславци. Паметник тип „пирамидален
обелиск” с тристъпална основа (вис. 3, 5 м. със скосен връх,
овенчан с кръст. Материал: гранит.

 На лицевата страна над надписа е поставен барелеф „Орден за
храброст” от бронз, а под него в гранита са издълбани маслинови
клонки. Паметникът е открит през 1945 г. с водосвет. На стойност
100 000 стари лева. Надписи: (Лицева страна)

 На падналите по бойните поля войници от с. Доброславци през
воините 1912-1918 г. 1944-1945 г.

 От почитателите им съселяни (Дясно) Загинахте, но вие сте живи
деца юначни, горделиви, духът ви вечно ще витай над планините в
родни край (Лицева страна) мл. подофицер Станимир Занов, мл.
подофицер Кръстан Соколов, ефрейтор Гълъб Тошев (Дясно)
редници: Трайко Закев, Стоил Войнов, Никола Стойков, Тодор
Василов, Милудин Колев, Георги Стоичков, Авксенти Денков,
Найден Соколов, Атанас Веселинов, Симеон Тодоринов (Дясно)
умрели от болести придобити през войните: мл. подофицер Георги
Величков, Васил Хранов, Димитър Петров, Йордан Колев, Никола
Петков, Асен Николов, Павел Кърстанов

 Дата на създаване: 1945 г.

 Местоположение:с. Доброславци пл. „Паметника



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ ВТОРАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ С. КУРИЛО

 Този паметник е от междувоенния период има единствено по рода си 

архитектурно решение за района на гр.София. (Височина – 8 м, основа 

3 х 2 м.) Над паметната плоча е поставен барелеф „Орден за храброст“. 

Покрит е от дялан камък. 

 Надпис: Загинали за Родината от с. Курило – ок. Софийска 1912 – 1913 

год Подпоруч. Дешо Танов Цръндов – с. Селиолу, Мл. Подоф. Дино 

Георев Денков – от София, Мл. Подоф. Найдо Илов Колев - с. Селиолу, 

Редник Георги Петров Найденов – Чорлу, Редник Станко Андреев 

Янчов - Чаталджа, Редник Стоил Митров Линчов - Чаталджа 1915 –

1918 год Фелдфебел Вълко Петров Коцин – Кукуречене, Фелдфебел 

Стефчо Георгиев Гелев - с. Пара – Кьои, Мл. Подоф. Найдо Тодоринов 

Гелев - с. Романул, Мл. Подоф. Спас Тодоринов Петров - завоя на 

Черна, Ефрейтор Райко Георев Митков – с. Арабаджи, Ефрейтор Стоил 

Йорданов Денков - Дренова Глава, Редник Величко Игнатов Илков –

Пуста-Река, Редник Веселин Манолов Деков – Валандово, Редник 

Манол Панев Ботев – с. Курило, Редник Райко Веселинов Цоков – гр. 

Тутракан, Редник Тоде Кръстев Михалков – Демир-Хисар 1941 – 1945 

год Фелдфебел Гергин Георгиев Велков – с. Искрец, Подофицер Васко 

Горянов Тодоринов – Унгария, Ефрейтор Борис Бонев Кръстев – от 

София, трудов Редник Влаше Доков Здравков – гр. Битоля, Доброволец 

и Редник Иван Благоев Пенев – Унгария Слава на Героите ! 

 Местоположение:гр. Нови Искър кв. „Курило” ул. „Искърско дефиле”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ И ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА, ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА ОТ С. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

 Паметник в чест на загиналите за 

Родината в Балканската война (1912-

1913), Междусъюзническата война 

(1913), Първата световна война (1915-

1918) и Втората световна война -

заключителна фаза (1944-1945) от с. 

Челопечене. Статуя на боец в поза „на 

стража”. Материал – камък. (Вис. – 6 

м., основа на постамента – 1 х 2 м.) 

Паметникът е разположен на площада 

до храм „Св. Възкресение Христово”. 

 Местоположение:кв. „Челопечене“



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. 
БАЛША 

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската 
война (1912-1913), Втората световна война (1913) и Първата 
световна война (1915-1918) от с. Балша. Паметник тип 
„пирамидален обелиск” увенчан с кръст . 

 Материал: варовик. Надписи, Лице: „За падналите герои от с. 
БАЛША през балканската и общоевропейската ВОЙНА.” (сн. 3, 
4) Дясно: ефр Г. Грозданов, ефр. Ив. Миленов, ред. Г. Начков, К. 
Кръстанов, ред. Т. Пунев, ред. В. Младенов, ред. Г. Венков, ред. 
П. Киков, ред. П. Пулев, ред. Свилен Димитров (сн. 5) Ляво: 
ефр. С. Колев, ред. Л. Венков, ред. В. Палов, ред. М. Венков, 
ред. Г. Ленков, ред. В. Петков, ред. В. Гълъбов (сн. 7)

 Местоположение:с. Балша ул. „Борова“ № 9



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. 
ВОЙНЕГОВЦИ

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската 
война (1912-1913), Втората балканска война (1913) и 
Първата световна война (1915-1918) от с. Войнеговци. 

 Списък на загиналите: Петър Илиев Богданов, Маринко 
Илиев Кръстев, Б. Илков, Д. Илков, Сп. Илков, Цв. Митров, Ф. 
Митров, В. Иванов, Вел. Спасов, П. Илков, П. Иванов, Д. 
Величков, В. Димитров, В. Здравков, И. Йоргов, Г. Петров, Хр. 
Анчин, Г. Митров, П. Станков, Б. Кръстов, Ил. Стоянов, Г. 
Атанасов, П. Стефанов, М. Цветанов, Ст. Божинов, Г. 
Манолов Паметник тип „пирамидален обелиск” с височина 
3 м. 

 Над надписа на паметника е издълбан „Орден за храброст” 
от долу подкрепен с маслинови клонки. Материал: варовик. 
Намира се на площада до църквата „Св. Петка” в обособена 
градина в която е разположен и внушителният паметник на 
участниците в съпротивителното движение (1941-1944) и 
във Втората световна война – заключителна фаза (1944-
1945). 

 Автор на паметника: Иван Батек

 Местоположение:

 с. Войнеговци ул. „Стара планина” № 1



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. КЪТИНА

 Паметник в памет на загиналите за Родината в 
Балканската война (1912-1913), Втората 
балканска война (1913) и Първата световна 
война (1915-1918) от с. Кътина. 

 Паметник тип „пирамидален обелиск”. 
Оригиналният паметник  вис. 2,50 м.

 Материал – варовик. Намира се в училищния 
двор. Надпис: „Спомен за войниците загинали 
във воината 1912-1913 г. 1915 – 1918 г.” 
Надписите трудно се четат. 

 Парите за построяването му са събрани от 20 
души, участвали във войните.

 Дата на създаване: 1913 г.

 Местоположение:с. Кътина училището



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. ЛОКОРСКО 

 Паметник в памет на загиналите за 
Родината в Балканската война (1912-
1913), Втората балканска война (1913) 
и Първата световна война (1915-1918) 
от с. Локорско. 

 Паметник тип „изправена плоча”. Две 
плочи с бронзови барелефи „кръст за 
храброст” 

 Местоположение:с. Локорско пл. 
„Чавдарци”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. МИРОВЯНЕ

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Балканската война (1912-
1913), Втората балканска война (1913) и Първата световна война (1915-1918) 
от с. Мировяне. 

 Паметникът е от типа „пирамидален обелиск“, увенчан с кръст. Тристъпален, 
вис. 3 м.

 Надпис: „Спомен от Балканската и Общоевропейската война“. Снимките на 
загиналите липсват. Материал – варовик. Изграден със средства на 
другарите на загиналите. 

 Надписи: (Лицева страна) Спомен от Балканската и Общоевропейската война 
1912 – 1918 г. Ст. подофицер Тодор Вучев, Млад. Подофицери Иван Данов, 
Павел Младенов, Цветан Спасов, Стоян Лучев, Иван Антов, Редници Васил 
Кръстанов, Симеон Илиев, Димитр Вентов, Веселин Стоянчов (Дясно) Трайко 
Лозев, Александър Стоичков, Величко Божилов, Рангел Стойков, Пантелей 
Стойков, Найдо Стоичков, Веселин Тодоринов (Дясно) 1918 г. Офицери, 
Поручик инжинер Австаки Илиев убит на 25 декември 1916 г., Поручик 
Йордан Стефанов поч. на 8 декември 1918 – стар, Подофицер Васил Начков, 
Никола Начков, Подофицери Илия Атанасов, Михаил Лучев, Тодор Стоичков 
(Дясно) Редници Петр Дочев, Спас Стоянов, Игнат Иванчов, Петр Младенов, 
Никола Миленов, Раде Младенов

 Местоположение:

 с. Мировяне ул. „Мировско шосе“ № 31



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. НЕГОВАН

 Паметник в памет на загиналите за Родината в Сръбско-българската война (1885), Балканската 
война (1912-1913), Втората балканска  война (1913) и Първата световна война (1915-1918) от с. 
Негован. Върху правоъгълен постамент е поставена статуя на войник в атакуваща поза „с граната” 
(Обща височина - 4 м, статуя - 2 м.) Статуята е отлята от бронз. Облекло – шинел, раница на гръб. 
Паметникът е създаден по проект на проф. Михаил Михайлов, по задание на щаба на Българската 
армия. 

 Открит на 21.09.1941 г. и осветен от Софийския митрополит Стефан. Надпис: „Негованци на своите 
синове загинали за Родината”. Монументът е разположен в градинката пред старинния храм „Св. 
Николай Мирликийски”. Загинали: 1885 г. - редн. Рето Пенчов 1912-1913 г. - редници Мито 
Георгиев Ненчов, Георги Малинчов Анчов, Георги Илиев Стойчев, Георги Цветков Кръстев, Илия 
Колев Атанасов, Коста Атанасов Тасков, Михаил Ботев Тасков, Милю Стоянов Танчов, Найдо 
Паунов Митров, Панчо Стоичков Анчов, Трайко Тодоров Михов 1915-1918 г. - мл. под-ри Ангел 
Найденов Калфин, Дим. Величков Ценов, Тодор Ангелков Божинков, Веселин Костов Иванов; ефр. 
Лазар Стоянов Гелов; редници Величко Антов Михов, Дим. Тодоров Михов, Коста Иванов Колев, 
Маринко Грозданов Пенчов, Пене Митров Михов, Пешо Салиев, Стефан Гьорев Пенчов Загинали 
във Втората световна война – заключителна фаза (1944-1945) - Дино Ангелов Божинков 1911- 1945 
(+ р. Драва), Борис Тодоров Найденов 1919 – 1945 (+ гр. Печ), Иван Тодоров Грозданов 1913 – 1944 
(р. Пчиня, + София), Емануил Александров Иванов 1911-1945 (+ София), Стоян Тодоров Донков 
1904 – 44-45 (плен-изчезнал) (През 1986 г. е било предвидено надписите да бъдат включени към 
паметника. Ако това е било направено, вероятно те са били добавени на плоча на лицевата страна 
на паметника.) 

 Дата на създаване: 1941 г.

 Автор на паметника: Михаил Михайлов, скулптор

 Местоположение:с. Негован ул. „Васил Левски”



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ С. ПОДГУМЕР.



Паметник в чест на загиналите за Родината във войните за 
национално обединение от с. Подгумер. Паметникът има 
формата на паралелепипед.

 Над надписа на паметника в гранита е издълбан „Орден за 
храброст “. Загинали в Балканската война (1912-1913): Богдан 
Георгиев Крушов, Вельо Бонов Манов, Георги Недков Малинов, 
Димчо Спасов Гонин, Йордан Василев Киров, Йордан Панчов 
Божков, Костадин Киров Митров, Милутин Ташев Стефанов, 
Никола Панчов Божков, Петър Кочов Стефанов, Паун Колев 
Младенов, Петър Митров Пардадов, Стоян Гелов Попов, Стоян 
Гълъбов Ботев, Стоимен Иванов Колев, Ташо Михайлов Петков, 
Цветан Гергов Крушов Загинали в Междусъюзническата войн 
(1913) и Първата световна война (1915-1918): Александър Митов 
Гелов, Георги Панайотов Стоянов, Доче Пижов Ботев, Доче Вешов 
Бонев, Захари Стоянов Петков, Никола Ангелков Узунов, Тодор 
Велев Ботев, Тодор Стоименов Иванов, Янаки Атанасов Петков 
Паметникът е бил увенчан с петолъчка. Той първоначално е бил 
построен в памет на загиналите партизани от селото, един от 
които, Никола Владимиров Дешов загива във Втората световна 
война - заключителна фаза при Страцин (20.10.1944). През 80-те 
години на ХХ в. в селото е издигнат техен паметник - гигантски 
архитектурно-скулптурен ансамбъл, а през 90-те години 
настоящият е преобразуван. 

 Дата на създаване: 1953 г.

 Местоположение:с. Подгумер ул. „Св. Димитър“



НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА (В СЪПРОТИВИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ И ДР.) ОТ С. БОТУНЕЦ.

 Паметник в памет на загиналите за Родината в 
Балканската война (1912-1913), Втората балканска 
война (1913), Първата световна война (1915-1918), 
Втората световна война - заключителна фаза 
(1944-1945), в съпротивителното движение (1941-
1944) и др. от с. Ботунец. Архитектурният 
ансамбъл е съставен от обелиск (вис. - 6,50 м), 
многофигурна композиция с „партизанска” 
тематика и две легнали квадратни плочи 
,разделени с растер.

 Плочата отляво е посветена на загиналите в 
Балканската война и Втората балканска война, а 
плочата отдясно - на загиналите в Първата 
световна война. На пилона (обелиска) стои 
надписът „Тоз, който падне в бой за свобода, той 
не умира” и имената на загиналите във Втората 
световна война и др. Материал – камък. 
Разположен е на площада до църквата „Св. 
Троица”. 

 Местоположение:

 гр. София кв. „Ботунец”


