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1. Увод 

 

Този документ цели да направи един обзор на миналите събития довели до 

създаването и развитието на този парк, настоящите действия за поддържането му и 

бъдещите планове за развитието както на парка, така и на монумента. Създаден през 

1979г., Международният парк на децата от света е изживял доста добри години с 

огромна посещаемост и международна слава, но е минал и през доста трудности, като 

едва не е бил реституиран и застроен целият. Затова е от ключово значение да се 

познава историята му, неговата важност за града, а и за цялата страна, както и 

ценностите, които носи вече четири десетилетия. Важно е да се предприемат 

постоянни действия по поддържането на парка и монумента, а също и по 

подобряването на състоянието и функциите им. Още по-важно е да има планове от 

какво има нужда мястото, как може да се постигне и в какви срокове. По този начин ще 

се създаде една устойчивост и сигурност за целия парк, за да се спре намаляването на 

територията му и да се създаде една традиция по доброто му поддържане и 

облагородяване. Наред с това следва да се обърне внимание и на постоянното му 

популяризиране, тъй като Камбаните и околния парк са слабо познати на масовата 

публика, а историята му е енигма за мнозина. 

 

2. Историческа справка 

 

През 1978г. на събрание на ООН е решено следващата година да бъде обявена за 

година на детето, като българската държава, в лицето на тогавашния министър на 

културата – Людмила Живкова, решава да отбележи подобаващо тази инициатива с 

организиране на международна среща на деца от цял свят. Целта – отварянето на 

България към Западния свят и прескачане на Желязната завеса. Идеята на тази 

мащабна среща на детски делегации от различни държави е да се оставят на заден 

план политическите сблъсъци от Студената война и България да се покаже пред 

международната общност като толерантна и отворена държава.   

 

Така, през лятото на 1979г., в периода 16-25 август, се провежда Международната 

детска асамблея “Знаме на мира” – фестивал на детското изкуство под егидата на 

ЮНЕСКО и под мотото “Единство, творчество, красота”. Събитието позволява на деца 
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от различни държави да творят заедно и да опознаят културата на останалите 

държави-участнички. В асамблеята се включват делегации от 77 държави, състои се 

Международен детски парламент, който изпраща мирно послание към света, а 

кулминацията на събитието е откриването на нов паметник в покрайнините на София, 

в близост до строящия се тогава жилищен комплекс Младост.  
 

 
 

Паметникът “Камбаните” е изграден само за 30 денонощия от строителната бригада на 

Никола Павлов, а проектът е дело на скулпторите Крум Дамянов и Михаил Бенчев, 

архитектите Благой Атанасов и Георги Генчев и инж. Антон Малеев. Състои се от един 

основен монумент от 4 вертикални пилона и два хоризонтални полукръга, които 

приютяват повечето от камбаните. Вертикалните бетонни структури се издигат на 37м 

височина и сочат към четирите посоки на света. На върха си образуват куха сфера, 

която представлява планетата Земя, а вътре са закачени спираловидно седем 

камбани, символизиращи седемте континента и символ на мира. Те са отлети в 

бронзолеярната на Синодалния комплекс в София от Иван Костадинов и са с общо 

тегло от 12 тона, като най-голямата тежи 3650 кг. В долната част на четирите пилона 

има други 18 камбани, подбрани и настроени от проф. Добри Палиев, които заедно с 

основните 7 могат да изпълняват концертни произведения. 

 

Около високия монумент се разгръщат множество по-малки единични структури 

събрани в два бетонни полукръга. На всеки от 186-те бетонни постамента може да се 

закачи камбана, като в момента има 107 камбани, най-новата от които е на футболен 

клуб Базел, поставена на 22 ноември 2016г. По-голямата част от камбаните са 

поставени от детските делегации участвали в асамблеята “Знаме на мира”, като най-

старата сред тях е от XIв. В колекцията може да се види още и копие на камбана от 
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IVв. пр.н.е., както и напълно автентична камбана от минало въстание. Българската 

камбана, чийто скулптор е Вежди Рашидов, тежи 1300 кг, като реверанс към 

честванията по случай 1300-годишнината от основаването на българската държава, 

провели се през 80-те години на миналия век. В основите на високия монумент е 

вградена капсула с послание за децата на бъдещето. 

 

Заедно със строителството на паметника се оформя и парково пространство с обща 

площ 380 декара – Международният парк на децата от света. В него са засадени 

десетки растителни видове от различните държави, изпратили деца на Асамблеята на 

мира. Първоначалният замисъл е събитието от август 1979г. да е еднократно, но то се 

оказва толкова успешно, че ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и страните участвали в 

асамблеята заявяват готовност да подкрепят още подобни събития. Така асамблеята 

“Знаме на мира” се превръща в традиция, провеждаща се на всеки 3 години и се 

оформя като нова форма за дипломация и сътрудничество в името на мира. До 1989 г. 

в София се провеждат четири асамблеи и четири срещи на деца от целия свят. В тях 

са участвали общо 3900 деца от 138 държави и 14 000 деца от България. Събитието от 

1989г. е и най-успешното  – участват деца от цели 135 държави. 

 

 
 

След Промените от 1989г. Камбаните изпадат в забвение, провеждането на 

асамблеята се преустановява на 30 август 1990 г., а Международният парк на децата 

от света става апетитен терен – 275 дка от него се застрояват, а 10 от камбаните са 

откраднати. 
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1996г. е критична за монумента. Kамбаните са собственост на Министерство на 

културата с министър Георги Костов. Той издава заповед теренът да се разчисти и 

подготви за реституция, паметникът да се събори, а камбаните да се приберат на 

склад при новия си стопанин – Националният учебен комплекс по култура, познат още 

като Италианския лицей в Горна Баня. Пред Камбаните са докарани булдозери, готови 

да ги сринат със земята. Всички камбани са свалени, множество от тях –  повредени, и 

закарани в двора на лицея. Жителите на Младост обаче, които десетилетия наред 

ползват парка за развлечения, семейни излети и разходки, се струпват при паметника 

и се опитват да предотвратят премахването му. Директорът на Италианския лицей 

Величка Велянова също е изненадана от заповедта на министъра и се присъединява 

към протеста на младостчани. Немалко медии обръщат внимание на казуса и Георги 

Костов е принуден да свика пресконференция, на която се отказва от намерението си 

да бутне паметника. От този момент нататък отговорността за целия парк се оставя в 

ръцете на Италианския лицей. Камбаните са върнати обратно и доброволно закачени 

от войници от столично военно поделение. 

 

През 1999г. дъщерята на Людмила Живкова – Евгения, създава фондация “Людмила 

Живкова - знаме на мира” с цел да се възроди първоначалната идея на Асамблеята. 

Според фондацията чрез пасивността си през годините, България губи набраната 

инерция, популярност и значение, натрупани до този момент в редица страни, където 

страната ни е била популярна единствено заради Международната асамблея. 

Направени са няколко опита за организиране на нова, но без подкрепата на 

държавните институции, ефектът не е толкова силен. През 2002г. се поставя първата 

нова камбана от 1989г. насам – подарък от папа Йоан Павел II по време на визитата му 

в България. Израел също дарява камбана през 2006г. През 2009г. фондацията 

отбелязва юбилея на Международната детска асамблея в доста по-скромен вид – чрез 

конкурси за детски рисунки на хартия и на асфалт. В събитието се включват множество 

български училища от чужбина и от страната. 
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През 2010г. строителната фирма “Главболгарстрой” дарява средства за 

облагородяването на монумента - обновява глокеншпила - механизмът за свирене с 

камбаните в сферата на върха, както и въжетата им, за да може отново да се 

изпълняват концертни произведения с тях, а също и поставя заключващи механизми 

на всяка една от камбаните в ниското тяло, за да се предотврати кражбата им. На 

официалното събитие на 11 юни е проведена и мини асамблея от фондация “Людмила 

Живкова - знаме на мира” с деца от Италианския лицей и Музикалната академия. 

Камбаните за първи път свирят от 1989г насам. 

 

3. Състояние до септември 2017г. 

 

Международният парк на децата от света и монумента Камбаните се поддържат от 

Италианския лицей с годишен бюджет от 80 000лв., отпускани от Министерство на 

културата. Средствата отиват предимно за денонощната охрана, както и за текущи 

разходи, като електричество, изхвърляне на боклука от кошчетата, техническа 

поддръжка, поддържане на зелената система в парка. Парите са недостатъчни, за да 

се инициират по-мащабни действия за облагородяването на парка, затова и се 

изпълняват малки дейности - било с усилията и средствата на граждани, било заради 

еднократни събития от страна на Столичната община, държавата или фондацията на 

Евгения Живкова. 
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Паркът 

 

В източната си част има обособена пикник поляна с бетонни столчета и масички. Част 

от тях са увредени и има нужда от възстановяването на липсващите такива. 

Кошчетата са недостатъчни. Няма тоалетна. Широкият паркинг и път са застрашение 

от откъсване от парка поради инвеститорски интерес това да е входа на жилищния 

комплекс, построен в съседство, като сега официалният вход е откъм Панчарево. 

 

Западно от асфалтирания път се намира по-голямата част от парка. Там се е 

разполагала ботаническата експозиция с растителни видове от цял свят, но в момента 

няма и помен от това. Има обширни поляни, които при топло време са пълни с хора, 

както и много растителни видове. В тази част на парка се намира и монументът 

Камбаните. 

 

До изпълнението на този проект, на територията на парка има общо 16 кошчета - 13 

метални сини, които са в пълен разрез с околната среда и не подхождат на един парк, 

и 3 бетонни. Няма нито една информационна табела, разказваща историята на парка и 

монумента, нито има голяма табела на входа на парка, посочващ, че от тук именно 

посетителите вече са на територията на парка. Достъпът до парка е изцяло ограничен 

до автомобилен, няма добра пешеходна инфраструктура, няма велотрасета, няма 

градски транспорт. 

 

Монументът 

 

Бетонните части на монумента с в доста западнал вид, на места се ронят и се вижда 

арматурното желязо, покрити са с плесен и сериозни следи от влага. Ниските 

полурингове са сериозно потъмнели също от влагата. Тя се просмуква както от 

почвата на гърба им, така и от тръбите, с които са захванати камбаните, и които отгоре 

са недостатъчно добре запечатани с дзифт. 

 

Самите камбани са променили външния си вид, заради десетилетията, в които стоят 

на открити атмосферни условия и липсата на поддръжка и облагородяване. Някои от 

тях са откраднати, други са повредени, на трети им липсва език за биене на 

камбаната, на четвърти им липсват табелките отдолу, показващи от коя държава са. 

Други табелки пък са леко или много увредени. На места си личи предишното 

обозначаване на държавата, от която идва камбаната - с отделни букви залепени за 

бетона. Закрепителният механизъм за бетона на всяка камбана е обвит с кафяв 

метален цилиндър с цел предпазване от кражби. 

 

4. Проектът по Програма Европа 2017 - юли - ноември 2017г. 

 

Проектът “#СподелиКамбаните - проект за облагородяване и социализация на 

монумента Камбаните и околното парково пространство” се изпълнява с финансовата 

подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от фондация “Спаси България”, 

в партньорство с Район Панчарево, Италианския лицей и Чешкия културен център” е 

една инициатива на фондация “Спаси България”, която цели да даде първоначален 

тласък на облагородителни и социализиращи дейности за парка и монумента. Деветте 

предвидени дейности, изпълнявани в периода 15 юли 2017 - 15 ноември 2017, имат за 
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цел да са първа малка стъпка към следващи по-амбициозни и още по-устойчиви мерки 

и инициативи. Дейностите са следните: 

 

1 - орто-фото заснемане на монумента 

2 - почистване на бетонните постаменти с пясъкоструйка 

3 - възстановяване на художественото осветление на високия монумент 

4 - обновяване на знамената  

5 - обновяване на кошчетата 

6 - поставянето на информационни табели 

7 - организирането на Камбаните тур 

8 - провеждането на дискусия за Камбаните 

9 - изготвянето на пътна карта 

 

Първа дейност: орто-фото заснемане на монумента 

 

Тъй като в архивите на Направление “Архитектура и градоустройство” на СО липсва 

каквото и да е професионално заснемане на Камбаните, въпреки че комплексът е 

паметник на културата, се наложи такова да бъде извършено. Благодарение на 

направеното орто-фото и геодезическо заснемане, изготвянето на всякакви бъдещи 

проекти, свързани с монумента, вече са възможни. Екипът на арх. Милена Каменова 

успя да заснеме паметника с дрон и геодезически инструменти. Последва обработване 

на данните на специален софтуер и отпечатването им в специално изготвен проект в 

няколко копия. Той беше внесен в НАГ, за да попълни липсващите архиви. 

 

 
 

Втора дейност: почистване на бетонните постаменти с пясъкоструйка 

 

Десетилетията на недостатъчна поддръжка несъмнено са оставили своя отпечатък 

върху паметника. Затова и почистването на бетонните постаменти на камбаните е 
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ключова дейност от проекта. Избраната и съгласувана с Националния институт за 

недвижимо културно наследство технология е почистване с пясъкоструйка, с което се 

връща оригиналният вид на бетона. Резултатите от изпълнението на тази дейност са 

доста впечатляващи, като външният вид на бетона възвърна оригиналния си блясък. 

Поради силната струя на почистващата машина, елементите от бетона, които са в 

леко разпаднал се вид, бяха внимателно заобиколени, за да не се влоши състоянието 

им. 

 

 
 

Трета дейност: възстановяване на художественото осветление на високия монумент 

 

Предвид, че паркът се намира над Околовръстния път и немалко хора дори не знаят за 

неговото съществуване, за нас беше важно неговото присъствие да се забелязва не 



10 

само през деня, но и през нощта. Затова заедно с Италианския лицей беше постигната 

уговорка да се възстанови декоративното осветление на високия монумент.  

 

Беше наета вишка, бяха закупени и монтирани 16 прожектора - осем 50-ватови и осем 

100-ватови. 8 прожектора осветяват сферата горе, 4 прожектора са закачени от 

външната страна на сферата и сочат надолу, а останалите 4 прожектора са монтирани 

в шахтите в долната част на монумента, създадени именно за тази цел, и осветяват 

нагоре. При извършване на ремонтните дейности в сферата, бяха открити старите 

прожектори, които са били монтирани при откриването на паметника, но отдавна 

неработещи. Кабелите въпреки това са изправни и се използваха за захранване на 

новите прожектори. Камбаните вече имат възможността да светят всяка вечер в 

подножието на Витоша. 

 

 
 

Четвърта дейност: обновяване на знамената 

 

В близост до монумента се намират три пилона, на които до изпълнението на този 

проект имаше две малки знамена – българското и европейското, с размери 90 на 150 

см. С тази дейност бяха закупени нови по-големи знамена с размери 150 на 350 см, 

както и беше поръчано ново - трето знаме. То съдържа логото на асамблеята “Знаме 

на мира” - събитието, заради което бе създаден този парк и монумента Камбаните. 

Преди да се инсталират знамената се предвижда и боядисване на стълбовете, както и 

смяна на кордите със средства извън проекта. 
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Пета дейност: обновяване на кошчетата за отпадъци 

 

В парка има десетки сини метални кошчета за отпадъци, включително и наскоро 

поставени. Те обаче са в лошо състояние, от материал и с цветове, неподхождащи на 

архитектурната стилистика на парка, както и много лесно увредими. Затова и с тази 

дейност се закупиха нови и по-здрави кошчета за отпадъци, изградени от бетон, което 

ще отива стилистично на бетонния монумент Камбаните. Кошчетата са здраво 

закрепени за земята с желязо, за да се предотврати поругаването им и бутането им. 

Бетонните кошчета са по-издръжливи от металните, по-качествени, по-стилни, по-

устойчиви и няма опасност да бъдат подпалени. 
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Старо кошче 
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Старо и ново кошче 

 

Шеста дейност: поставяне на информационни табели 

 

До изпълнението на тази дейност на територията на целия парк никъде нямаше 

поставена табела с туристическа информация за паметника и неговата история. 

Затова и бяха изработени и поставени две информационни табели, които съдържат 

основни данни за парка и организираните тук асамблеи, както и кратка история на 

монумента. Важна част от инфотаблата е и картата на района, която стилизирано 

показва къде се намира пикник поляната, къде - ботаническата експозиция и къде - 

Камбаните. Двете табели са поставени на двата входа на монумента, за да могат 

посетителите да се запознаят с историята на местността, от който и вход да влезнат.  
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Седма дейност: Организиране на Камбаните тур 

 

Освен чисто физическото освежаване на паметника, в проекта са предвидени и 

дейности за неговото популяризиране. Така бяха организирани няколко обиколки на 

парка и монумента с гид. Организирането на т.нар. Камбаните тур се проведе общо три 

пъти през октомври и ноември 2017 г., като всеки присъстващ имаше възможност да 

чуе интересна информация за историята на парка и провежданите там детски 

асамблеи. На трите събития дойдоха общо над 110 души, като често и случайни 

посетители на парка също се присъединяваха и увеличаваха групата на съответния 

тур. На всички тях бяха раздадени брошури, за да отнесат информация за парка и 

вкъщи, както и да я покажат на близки и познати. Запознаването с интересни факти за 

парка и монумента е ключово за това повече хора да опознаят това място и да се 

повиши нетърпимостта към вандализирането му - важна част за устойчивото опазване 

на облагородителните дейности, изпълнени по този проект. 
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Осма дейност: Провеждане на дискусия за Камбаните 

 

В какво състояние се намира в момента този паметник на културата? Какви дейности 

трябва да се предприемат на следващ етап, за да се подобри състоянието му? Защо е 

толкова популярна пикник дестинация през лятото? Би ли могъл монументът да бъде 

популяризиран не само сред софиянци, но и сред гостите на града? Това са само част 

от въпросите, които обсъждахме по време на дискусията, проведена на 10 октомври 

2017 г. в Чешкия културен център. Ето и пълните записки: 

 

Записки от дискусията за Камбаните, проведена в Чешкия център на 10 октомври 

2017г. 

 

1 - Христо Илиев - ръководител на проекта за Камбаните 

 

- разказа историята на камбаните и настоящото състояние на монумента; 

- разясни какви дейности включва проектът; 

- показа снимки на две от изпълнените до този момент дейности - почистването на 

бетона и възстановяването на осветлението; 

 

2 - Гостите 

 

Милена Каменова - архитект:  
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- ценни са такива паметници, да не си рушим историята, трябва да се поддържа; 

- разказа как е направено орто-фото и геодезическото заснемане; 

- разказа за миналото на паметника - как децата са се опитвали да се включат в 

асамблеята “Знаме на мира”; 

- налага се и реставриране на някои камбани, но това би било много скъпо. 

 

Димитър Димитров - Free Sofia Tour:  

- развеждат туристите основно из центъра, тъй като логистично е трудно да се 

ходи до други места, особено до Камбаните; 

- имат голям интерес към наследството ни от социализма, защото туристите от 

Западна Европа нямат такова нещо; 

- Камбаните имат голям икономически и туристически потенциал; 

- те са прехода между града и планината, говорим за труден достъп до 

планината, същото важи и за камбаните; 

 

Румен Доновски - зам-директор на Италианския лицей: 

- 70 000 лв бюджет. Не се инвестира в озеленяване и поддръжка на паметника и 

парка, защото няма средства. 

- обясни за намерения и разговори за прокарване на вода там - към момента без 

резултат, водоснабдяването е прекъснато от близките строежи; 

- разказа за годините, в които камбаните са били свалени и занесени на 

съхранение в лицея, заради плановете да се събори паметника през 1996г; 

- били са 380 дка, сега са 105 дка, има апетити за застрояване, като нищо може 

да се свалят и на 55 дка след няколко години; 

- теренът на Камбаните е в землището на с. Бистрица (район Витоша) и на с. 

Панчарево (район Панчарево); 

- лицеят е стопанин и носи отговорност за монумента, но средствата са 

недостатъчно за облагородяване или нормална поддръжка; 

 

3 - Дискусия с всички гости в залата 

- Христо зададе по два въпроса на гостите - носят ли Камбаните 

социалистически смисъл, могат ли да се нарекат социалистически паметник? 

Отговорът беше категорично не. Единственото, което би могло да се обвърже 

със социализма, е времето, в което са издигнати. Още повече, че ако сега 

трябва да се издига подобен паметник, то държавата не би го направила 

поради липсата на ресурси и средства. 

- Вторият въпрос беше каква е разликата между Паметника на НДК и Камбаните, 

защото по форумите се заговори, че след бутането на паметника пред НДК е 

ред на Камбаните. Освен че са построени по едно и също време и че е излято 

огромно количество бетон в двата паметника, друго общо нямат - нито откъм 

визия, нито откъм послание, нито откъм привързаност на софиянци към тях.  

 

- следва дискусия с всички присъстващи в залата: 

- Какви мерки взима Италианският лицей като стопанин на Камбаните за 

подобряване на паметника и за парка около него? - за жалост никакви. Парите 

не стигат за охрана дори. 

- Защо лицеят стопанисва този паметник и парка към него? - Вследствие на 

министерско постановление, спуснато от Министерство на културата през 
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1992г. Не стана ясно как точно и дали е имало желание от страна на Лицея да 

поеме поддръжката на Камбаните. Монументът просто е предаден на лицея за 

стопанисване от страна на министерството. 

- Обмисля ли на този етап и участвал ли е преди лицеят в програми като 

Норвежката програма за сътрудничество? - Не 

- Организира ли лицеят за своите ученици дейности на Камбаните? - Много 

рядко, почти никога. (Тоест монументът не е кауза за Италианския лицей, 

вероятно няма усещане при учениците, че трябва да се грижат за него по един 

или друг начин) 

 

- Как точно се изразходват тези 70 000 лв бюджет? - 4000лв на месец за 

охраната - заплата, осигуровки, поддръжка; 200-250лв ток; 8000лв за 

почистване. Критика относно дейностите на Италианския лицей бе отправена от 

някои гости от публиката, особено от живущите в района - ако средствата са 

само за охрана, то простата сметка показва, че месечно това са повече пари от 

минимални заплати, както бе споделено от г-н зам. директора.  

- неотговорен или непълно отговорен остана и въпрос от публиката относно 

изминали инициативи, прокарани от Италианския лицей, с цел по-добрата 

поддръжка на монумента и пространството наоколо. Вероятно ако изобщо е 

имало такива не са довели до добри резултати.  

- Нескрити останаха и съществуващи разногласия между лицея и живущите в 

района, в частност едно от последните почиствания на гората около Камбаните.  

- във връзка с осветлението в района представителят на Италианския лицей 

сподели, че такова липсва поради вандализъм, докато месните жители изказаха 

опасения, че същото е било умишлено премахнато преди дълги години. Мартин 

от публиката сподели, че по негови лични дългогодишни наблюдения 

осветление в района действително не е имало, като същото изглежда цялостно 

прекъснато, по-скоро не резултат от вандализъм, а от липсата на поддръжка от 

ранните години на Прехода;  

- извод: има нужда от повече дискусия и намаляване на напрежението между 

живущи около монумента и лицея; 

- Преди години (според някои преди около 10, т.е. към 2007г.) чешмичката в 

северната част работеше и имаше водоснабдяване. На въпрос дали когато е 

спряно подаването на вода Лицеят се е поинтересувал да потърси сметка и 

причини, бе отговорено, че има множество преписки по случая, но резултати - 

нулеви. 

 

- Какво е състоянието на бетона? Направени ли са качествени проби и 

замервания? - визуалното му състояние не предполага нужда от по-

задълбочено изследване. В добро състояние е. 

- Кой позволява продаване и застрояване на парцели от парка около Камбаните? 

- Въпрос, особено вълнуващ по-голямата част от публиката и многократно 

поставен. 

- Хора, живеещи около парка на Камбаните, се оплакаха как никой не поддържа 

парка - гората е болна, никой не почиства. Те сами са чистили тази пролет. 

Смятат че трябва поддръжка не само на паметника, но и на парка. Все още има 

неизвозени клони. Имало е проблем с лицея - защо самоволно правят дейности 

на територията на парка.  
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- Кой е скулптор на паметника? Кои са неговите създатели? Да се влезне в 

контакт с тях, за да се вземе и тяхното мнение за символиката на монумента и 

за поддръжката и реставрацията му. Крум Дамянов е авторът му, има изложба 

наблизо до Чешкия център, да се отиде да се говори с него. 

- В какво състояние са стоманените въжета на камбаните от високия монумент? 

Дали има човек, който би могъл да свири тъй като това се явява своеобразен 

музикален инструмент? Това е най-големият перкусионен инструмент в 

страната. Има ли в света друг от подобен характер? Камбаните нямат аналог в 

света. 

- Кой определя какви камбани да се поставят там? Каква е процедурата?  

- да се изготви в Министерство на културата правилник кой може да поставя 

камбани, защото в последните години се поставиха частни камбани, а не на 

държави какъвто е първоначалният замисъл; 

 

- да прегледаме ОУП около камбаните тъй като малкият път водещ към тях е 

предвиден като голям път; 

- Камбаните имат доста библейско значение - отгоре погледнати са като кръст, 

символизиращ Иисус Христос, обръчът от камбани са като пелерина на която са 

закачени звънци, 24 са стълбите към Камбаните - изцяло християнска 

символика, 7 са горе камбаните - отново библейско число. Тази информация е 

нужно да бъде намерена официално или такива въпроси да бъдат отправени 

към създаделите/скулпторите на паметника, вероятно това е само един прочит 

на символиката. 

- монументът определено възбужда въображението на всеки и може да се 

представи по изключително интересен начин на туристите; 

- предложение първо да се направи подробен ПУП на 105-те дка, за да не се 

пипат в бъдеще или застрояват, после да се пусне конкурс към КАБ, САБ и 

другите подобни организации за цялостен проект как трябва да изглежда парка, 

как да се облагороди, как да се развива 

- пътят към Камбаните не съществува в кадастъра (проверихме след дискусията 

- има си го); 

 

- Стефан Марков от СОС беше в залата, каза, че следи с интерес дискусията, 

води записки и взима опит за други подобни казуси. Все още е млад общински 

съветник, само от 2 години, така че няма подробна информация за казуса с 

Камбаните, единствено има лични впечатления от монумента, когато е ходил на 

място; 

- повдигна се въпросът дали изобщо лицеят иска да е стопанин на Камбаните, 

стигна се до заключение, че всеки прехвърля отговорността на другия, рядко 

някой иска да стопанисва нещо и се опитва да го прехвърли на друг, 

министерство на културата например е трябвало да създаде отделен щат от 

хора, които да стопанисват Камбаните, вместо това са решили да прехвърлят 

отговорността на подопечното му училище в Горна баня; 

- трябва да се изготви цялостна стратегия за уреждане на статута на 

прилежащите декари, реставрацията и бъдещото развитие на паметника - 

всичко това с цел да се запази сегашния му вид, Подобна стратегия би 

означавала също и повече отношение към монумента от институциите, както и 

повече обществено внимание. 
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Край на записките от дискусията 

 

 
 

Девета дейност: Изготвянето на пътна карта за Камбаните 

 

Последната и обобщаваща дейност е свързана със съставянето на настоящия 

документ, който да опише историята на мястото, всичко свършено до този момент по 

проекта, както и бъдещи действия и възможности за монумента Камбаните и парка, в 

който се намира.   

 

5. Какво предстои 

 

Както вече бе изтъкнато, този проект по Програма Европа 2017 цели да даде начален 

импулс на едни постоянни инициативи и дейности с цел облагородяването на целия 

парк, но също и популяризирането и социализирането му. Още преди началото на този 

проект, фондацията засне с дрон видео на монумента и започна популяризирането му 

в социалните мрежи. Също така бе съставена статия за интересната история на парка, 

за да запозне читателите с мястото. Последва настоящият проект, който успя да 

обнови немалка част от парковата мебел (знамена, кошчета, инфотабели), възвърна 

част от блясъка на монумента (почистването на бетона), направи го по-привлекателен 

(възстановяване на художественото осветление) и го доближи до хората чрез 

организираните обиколки и първата дискусия за монумента от десетилетия насам. 

Какво предстои оттук насетне? 
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Програма Европа 2018 

 

Фондация “Спаси България” подаде документи за следващата Програма Европа, за да 

продължи с дейностите си по облагородяване и популяризиране на парка. В 

настоящия проект за 2017г. беше почистен бетонът само на една четвърт от ниското 

тяло на Камбаните. Целта бе да се тества технологията върху 40-годишното 

съоръжение и да се види как ще му се отрази. Резултатът е впечатляващ, затова в 

проекта за 2018г. основната дейност, която ще отнеме и най-много финансов ресурс, е 

почистването на останалите три четвърти от ниското тяло на монумента, което е и по-

занемарено, отколкото вече почистената една четвърт. 

 

Друга предвидена дейност е смяната на всички табелки, показващи от коя държава 

или организация е всяка една камбана. В момента много от тях са в недобро 

състояние, други са счупени, а трети липсват. Освен това има разнообразие от табели, 

идеята е да се уеднаквят. 

 

 
 

Третата облагородителна дейност е пролетно почистване, което с помощта на 

доброволци ще изчисти целия парк от всякакви боклуци и отпадъци.  
 

Другите дейности имат за цел популяризиране и социализиране на парка - нова 

поредица от организирани обиколки Камбаните тур, организиране на първи юни за 

децата там, както и нова дискусия за Камбаните. Разликата с дискусията, 

организирана през октомври 2017г. е, че през 2018г. ще разглеждаме парка не само в 

българския контекст, но и в общоевропейския. Все пак това е най-големият 

перкусионен инструмент на континента и уникален паметник за цяла Европа. Важно е 

да се дискутира как може да се издигне значимостта му и подобри видимостта му сред 

жителите и гостите на София, а и на страната ни. Също така, с оглед на 

европредседателството на България на Европейския съюз, на всички тези събития ще 
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бъдат поканени и представители на другите страни от ЕС, за да се запознаят с този 

интересен монумент и парк и да вземат участие в изброените събития. Един от 

Камбаните тур е предвиден да бъде изцяло за гости от чужбина. По този начин 

популяризирането на Камбаните ще продължи паралелно както сред съгражданите ни, 

така и сред гостите покрай събитията с европредседателството ни. 

 

Последната дейност по проекта за 2018г. включва списването на документ, подобен на 

настоящия, за да се отчете напредъка по дейностите, устойчивостта на вече 

изпълнените инициативи през 2017г. и 2018г., както и нататъшните действия. 

 

Състояние на парка и монумента 

 

Паркът има нужда от постоянна грижа и поддръжка, каквато е оказвана от Италианския 

лицей, но и която е крайно недостатъчна. Нужно е обновяване на малките масички и 

столове в източната част на парка, повече кошчета там, докарването на преносими 

тоалетни, повече осветление. Достъпът до парка също е доста ограничен - нужно е 

осигуряването на достъп с градски транспорт, подобряване на пешеходната 

инфраструктура, създаването на възможност за достигане с велосипед. Преди всичко 

това обаче мястото има нужда от създаването на Подробен устройствен план, какъвто 

в момента липсва. Отговорност за това има главният архитект на София, след 

подадено искане от страна на стопанина на парка - Италианския лицей. 

 

Монументът Камбаните след почистването с пясъкоструйка на целия нисък ринг с 

камбани ще придобие освежен и нов вид. Самите камбани също могат да бъдат 

освежени, след като посолствата на всяка държава, чиято камбана е, подпомогнат с 

финансиране почистването им. Вече има готовност от датското посолство, както и от 

иранското за облагородяване на техните камбани. Осветлението около паметника има 

нужда от сериозно подобрение, тъй като в момента е нарушена подземната 

инфраструктура за електричество. Стълбове за лампи има, но електричество - не. Тук 

отговорността е на Столичната община. Същото е състоянието и с водата - в езерото в 

парка, както и в единствената чешмичка вода няма, затова отново Столична община 

следва да вземе мерки за възстановяване на водоснабдяването. 

 

Бетонът по целия монумент има нужда от саниране - на места се рони, вижда се 

арматурното желязо, видимо е остарял. Трябва да се направи една инспекция доколко 

е здрава основата му и съответно да се заздрави ако има сериозни проблеми. При 

заснемането от геодезическия екип, не бяха установени сериозни проблеми с бетона, 

но все пак трябва и една по-детайлна експертиза, както на ниското тяло, така и на 

високото. Особено високото е жизненоважно да се прегледа, тъй като горе в сферата 

има 7 камбани, тежащи 12 тона общо. 

 

Концерти 

 

Оказва се, че един-единствен ансамбъл в България може да изпълнява концертни 

произведения на Камбаните - ансамбъл “Полиритмия”. В него участват наследници на 

проф. Добри Палиев - човекът подбрал и настроил камбаните, така че да могат да 

изпълняват концертни произведения, а не просто да издават камбанен звън както при 

катедралите. Интересното е, че седемте камбани на върха, заедно с 18-те в долната 
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част на високия монумент образуват полифонична октава, тоест могат да изпълняват 

както тонове, така и полутонове, също както на едно пиано. За свиренето на тези 

камбани са нужни няколко души - цял ансамбъл. Трябва да се обсъди възможността да 

се изпълни концерт на Камбаните, тъй като последната изява е от 2010г. 

 

Спонсори 

 

Различни хора и организации вече изразиха готовност да подкрепят финансово 

инициативи свързани с Камбаните. Това ще позволи по-голямо разгръщане на 

дейностите за облагородяване и социализиране на мястото и достигане до повече 

хора. Държавното и общинско финансиране за поддържане на монумента е 

изключително важно, но крайно недостатъчно. Затова и е важно да се намерят и други 

ресурси за финансиране на дейностите. 

 

Жени Живкова 

 

Още миналата година екипът на „Спаси България“ осъществи контакт с дъщерята на 

Людмила Живкова и основател на фондацията “Людмила Живкова - Знаме на мира” - 

Евгения Живкова. Тя сподели интересни факти от историята на асамблеите, както и от 

по-скорошните инициативи на фондацията. Също така тя предостави и логото на 

асамблеята за възстановяване на знамето на асамблеята. Контактът с г-жа Живкова е 

важен и за всякакви бъдещи инициативи на Камбаните. 

 

Крум Дамянов 

 

Важно е да се влезне в контакт и с Крум Дамянов - един от двамата скулптори на 

монумента и създател на други ключови паметници из страната, като “Бранителите на 

Стара Загора”, “Създатели на българската държава” в Шумен, “Асеневци” във В. 

Търново и др. Скулпторът би могъл да даде ценна информация за изграждането и 

създаването на паметника, както и полезни съвети как да се поддържа в бъдеще. 

 

2019 

 

През 2019г. се навършват 40 години от създаването на парка, издигането на 

монумента и провеждането на първата международна детска асамблея от 1979г. 

Затова е важно дейностите през 2017г. и 2018г. да успеят да възвърнат блясъка на 

парка, но и да повишат популярността му сред жителите и гостите на града. Това ще е 

естествена подготовка за организирането на голяма международна детска асамблея 

от десетилетия насам, която да популяризира не само паметника, но и страната ни в 

чужбина. 
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Снимка от първата асамблея през 1979г.  
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