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In terms of consumer psychology a brand is the image stored in people’s memory for a 
product or a service. According to marketing a brand is a sign or a design intended to identify 
goods and services, and to distinguish them from those of the competitors. 
 
Unlike other metros with popular brands such as Moscow, Stockholm, Naples and many 
others, the metro in Sofia has not yet built a specific memorable image, despite that it 
already has its history, two lines with 27 stations, and a third line already designed. 
 
This article intends to show that the cultural historical heritage of Sofia can be used as a 
basis to create a memorable subway brand, providing for it to become one of the prominent 
metros in the world. 
 
The purpose and practical application for the creation of such brand are: 
 
 Advertising the Sofia metro as an interesting and remarkable transport infrastructure; 
 
 Development of a specific for Sofia underground cultural tourism, on a proven historical 
basis; 
 
 Display the „memory of the site“ not only for the center, but even for the suburbs of the 
city, making them more attractive for their inhabitants as well as for the tourists. 
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mausoleums; 

 
 

От страна на потребителската психология, брандът това е образът, визуалната 
информация, и най-вече усещанията, които се съхраняват в паметта на човека за дадена 
стока или услуга. А от гледна точка на правото в маркетинга брандът е знак, символ 
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или дизайн, предназначен за идентификация на стоките или услугите, както и за 
отличаването им от тези на конкурентите. 
 
Софийското метро, за разлика от популярните с визуалните си характеристики 
метрополитени, като  Стокхолмското, Неаполското, Московското и други, все още 
няма изграден специфичен и впечатляващ образ за идентификация, независимо от 
факта, че вече има своята история, с изградени два лъча с 27 броя метростанции, а 
третият лъч е вече не само проектиран, но предстои да започне изграждането му. 
 

       
Метростанция „Западен парк”                               Метростанция „Бели Дунав” 
 
Ето един коментар от социалните мрежи, касаещ именно липсата на запомнящ се образ 
и описващ усещането от Софийското метро:   
„Явно наистина е много трудно за Столична община да разбере, че метростанциите 
не са проходи под земята в стил „банята ми е семпла, но поне чиста“. 
Метростанциите са продължение на градското пространство под земята, може да 
са изложбени зали и приятни за използване градски пространства с архитектурни 
качества, които допринасят за конкурентността на транспорта.1  
Аз не ползвам метрото, освен ако не ми се наложи да пътувам до другия край на 
София, защото ми е неприятно и неудобно да се забия в тези дупки, облицовани в 
плочки” 2 
 
Предмет на настоящия доклад ще бъде доказателството, че изключителните 
архитектурни и археологически исторически дадености на град София са база за 
създаване на един възможен бранд на Софийското метро, който да му осигури 
запомнящ се знаков образ и солидно положително и стимулиращо усещане и по 
този начин да го нареди сред забележителните метрополитени в света. 
 
МОСКОВСКОТО МЕТРО се слави според световните класификации, като едно 
от най-красивите и най-впечатляващите в света.3 
Когато започва строителството на Московското метро през 1931-1934г., 
художественото му осмисляне цели да се постигне известна приповдигнатост при 
възприятието на архитектурата на метростанциите. «Тази интонация на сдържана 
приповдигнатост, характеризираща като цяло образната система на метростанциите от 

1 http://mic-ro.com/metro/metroart.html  
2 Коментар ,  «Фотогалерия: Когато метростанциите са и произведения на изкуството» - В: 
http://www.dnevnik.bg/na_put/2013/06/10/2070537_fotogaleriia_kogato_metrostanciite_sa_i_proizvedeniia/ 
От 10 юни 2013, 09:00 
3 Metro Arts and Architecture. A guide to the fifty most beautiful subway systems in the world – In: http://mic-
ro.com/metro/metroart.html © 2004-2013 metrobits.org  
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първите години на строителството, предшества  монументалната тържественост на 
метролиниите през следващите етапи. Наподобяването на метростанциите на 
«подземни дворци» е характерно за архитектурата на метрото от времето преди и след 
войната. В зората на метростроенето задачата за създаване на «подземни дворци» като 
целева установка на работата на архитектите произлиза от грижата при проектиране 
на подземните зали на станциите да бъде преодоляно усещането за подземие.»4 
Московският метрополитен завоюва своя художествен авторитет именно през 30-те 
години на ХХ век, когато се строят първите метролинии. Впечатлението, което 
създават у хората «подземните дворци»  било толкова зашеметяващо, че пускането на 
първите линии се свързвало с нова «метрополитенова ера», когато заедно «с града се 
усъвършенстват и хората, които живеят в него»5 
«Сумарният» образ на станциите още от първия етап е бил  възприет като образ 
на «дворец». На тържественото заседание на 14 май 1935 г., посветено на откриването 
на метрополитена, в речта на Л.Каганович мисълта за парадния, дворцов характер на 
станциите звучи като рефрен: «… ние построихме такъв метрополитен, където 
човекът, спускайки се на  станцията се чувства по определението на работниците от 
Москва, «като в дворец»6  
 
Ето няколко примера за тези «подземни дворци»: 

       
Метростанция «Комсомольская»         Концерт, метростанция «Кропоткинская» 
 
Метростанция «Комсомольская» е представител на следващият етап – открита е в 
началото на 1952г. В стилово отношение тя е апотеоз на сталинския ампир, отличаващ 
се с грандиозност, помпозност, съчетание на елементи от класицизма, ампира и 
московския барок. 
Годините не са намалили архитектурно-художественото въздействие на интериорите и 
на други метростанции като «Кропоткинская», «Красные ворота»...Те също са 
паметници на културата, отличаващи се с органичност между функционалните и 
естетически начала на тяхната архитектурна изразност. 
Разкошните «подземни дворци» днес прекрасно служат и като  концертни зали. 
Концерт на оркестър Kremlin, се състоял послучай 76 годишнината на Московското 
метро през 2011 г. в Кропоткинската метростанция – по-рано наричана «Дворец 
Советов», открита през 1935, с автори архитектите А. H. Душкин и Я.Лихтенберг. 
Ето какво казва единият от авторите на метростанцията: «Трябваше да се създаде в 
подземия обем, без естествено осветление, усещането за лекота и жизнерадост, да 

4 «Архитектура московского метро» Предисловие к альбому – В: http://www.metro.ru/library/architecture/  
5 И. Ильф, Е. Петров. «Метрополитеновы предки.» — в кн.: Дни и годы Метростроя. М., «Московский 
рабочий», 1981, с.27. 
6 В кн.: «Архитектура московского метро», М., изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1936, с. 14 
 
 

44 

                                                             

http://www.metro.ru/library/architecture/


се отрази характера на съоръжението. Средствата за решението бяха 
многократното повтаряне на лаконичната форма на колоните, светлата цветова 
гама на материалите – мрамор, порцеланови плочи; източниците на скритото 
осветление, своеобразния релеф на рисунъка на тавана.»7 
 

  

  
Метростанция Маяковская, 1933-38г. 
Архитект А. Душкин,  Художник А.Дейнека 

Друг пример на подземен дворец е Метростанция 
„Сокол", открита през 1938г. 

 
Станция „Маяковская“ - тя е открита през 1938 година. Проектът е удостоен с Гран-
При на международна изложба в Ню-Йорк. В края на 80-те години на ХХ век тя 

7Лихтенберг Яков Григорьевич – «От эскизов к проекту» -  Из книги «Как мы строили метро» М., изд-во 
«История фабрик и заводов» 1935; Архитектура московского метро. М., изд-во  Всесоюзной Академии 
архитектуры, 1936; «Метрострой», 1975, NN. 3-4, с. 54-55 
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получава статут на  Паметник на архитектурата. «Мозайките в куполите са посветени 
на темата «Денят на страната на Съветите». «Над мен е небето. Синя коприна!» — 
както е казвал индустриалният лирик… лириката трябва да намери своето място. 
Прориви в небето… това води до решението на осветителните куполи с тематически  
вложки от мозайки…«. 
Ако брандът на станциите на Московското метро може да се нарече усещане за 
«подземни дворци», то Стокхолмското е решено на базата на съвсем друга знакова и 
символична основа. 
 
СТОКХОЛМСКОТО МЕТРО бележи началото си от 1941 г., когато започва 
планирането на метро-системата. Първата линия – «Зелената линия» е открита през 
1950г., като съществуващата от 1933 г. подземна железопътна система е адаптирана 
към стандартите за метротранспорт. В рамките на няколко години линията е разделена 
на три линии, насочени в южна посока от централната част на Стокхолм. „Червената 
линия“ е отворена през 1964г. а „Синята линия“ през 1975г.  
Всяка линия е оформена по своему, като особената забележителност е, че голяма част 
от станциите приличат на приказни пещери. В станциите могат да се видят гръцки 
скулптури и фрагменти от класическа архитектура, релефи, мозайки или 
видеоинсталации. В Стокхолмското метро особено активно е представено изкуството. 
Тук се уреждат изложби, в пространствата на метрото излагат своите произведения 
няколко стотин художника. Метрото е придобило славата като „най-дългата 
художествена галерия в света“.  
Образът на метростанциите като «приказни пещери» (най-вече в рамките на 
„Синята линия“) се дължи на факта, че те са издялани направо в естествената скала, 
оставени са груби и неподправени, като целият декор и художествено оформление се 
вписват в концепцията – «да, метрото е под земята, вие се намирате  долу, като това 
са пещери, но приказни пещери».  
Такава пещера е метростанция „Т-централен”, разположена на „Синята линия”. 8 
Тя е от точно от този „пещерен вид”-издялана е в скалата, сводовете са с неправилна 
форма, те са без обработка, имат само напръскан защитен слой бетон. Арките и долните 
части на мощните опори са оцветени в синьо, сводовете са декорирани също със сини 
стилизирани клонки и листа. 

       
Näckrosen (в превод водна лилия) е друга станция на «Синята линия», открита през 
1975 и разположена в скалата на дълбочина 21 метра. Първоначално са искали да я 
назоват  Filmstaden, защото в този район са разположени киностудиите, където някога 
били снимани множество шведски филми. По тази причина, сега платформите на 

8 Метро Стокгольма Метрополитен Стокгольма. Фото и описание 100 станций- В: 
http://www.tunnelbana.ru/  
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станцията са показват експозиции за историята на киното. Основни средства за 
оформлението на Näckrosen  са камъкът, глазираната керамика, както и орнаменти от 
водни лилии. Художници са Ulrik Samuelson и Lizzie Olsson-Arle. 

         
 
Други забележителни станции от «пещерен тип» са: Стадион, Тенста, Solna centrum  
Текниска хьогскулан (Технологически Институт),  

          
Stadion е станция от Червената линия, разположена недалеч от Олимпийския 
стадион в Стокхолм, открита през 1973г., лежи на 25 метра дълбочина под земята. 
Нейното художествено оформление е от Åke Pallarp и Enno Hallek, Lars Erik Falk.  
Tensta е станция на Синята линия, в едноименния район, тя е открита през 1975г. 
Заложена е на 22 метра дълбочина и има зали от пещерен тип.  
Художественото оформление на станцията е на Helga Henschen. Станцията е оформена 
с надписи на различни езици, стихове, рисунки в вид на цветя и животни. Темата на 
животните присъства и в скулптурните композиции.  

          
Solna centrum е станция при търговския център на едноименния район, открита през 
1975г. Заложена е на  27-36 м под земята. Художественото оформление е на Karl-Olov 
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Björk (в 1975) и Anders Åberg (1975, 1992). Стените са оцветени в червен и зелен цвят и 
са покрити с рисунки на социална тема, както и на тема опазване на околната среда. 

       
Станция «Текниска хьогскулан (Технологически Институт)», разположена на 
„Червената линия” е открита през 1973г., когато получава и награда от  Шведската 
асоциация на архитектите. Художественото й оформление (Lennart Mörk) представлява 
интерпретация на тема  законите на природата и видни учени.  
 

       
Станцията Кунгстредгорден (Kungsträdgården) в превод Кралска градина, е 
заложена на 34 метра под земята. Оформлението й е дело на художника Улрик 
Самуелсон, който черпи вдъхновението си от забележителните дворци намиращи се 
около градината. За „стопанин на станцията” се смята статуята на червен мъж, 
олицетворение на бога на войната. Станцията е украсена с множество архитектурни 
елементи на антична тема. 
Може да се направи заключението, че брандът на дълбоко заложените метростанции на 
Стокхолското метро е усещането за пещера, но що се отнася до цялото метро – 
брандът е усещането за „най-дългата художествена галерия на света”. 
 
НЕАПОЛИТАНСКИЯТ МЕТРОПОЛИТЕН представлява система от линии за 
скоростен транспорт, където влизат освен линиите на метрото, още и участъци от при 
градските железници, както и четири фуникульора. Това свързване в единна мрежа е 
предложено през 1950г., но изграждането й започва през 1976г. Първият участък на 
подземната линия Vanvitelli — Colli Aminei влиза в експлоатация през 1993г.  
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Сивият и скучен метрополитен на Неапол е решено да се обнови като придобие по ярък 
и интересен за пътниците образ. Така  се появява проектът «Art Station Line 1», в 
рамките на който станциите на метрото се украсяват с картини и скулптури от известни 
италиански и чужди художници. Нареченото вече „изкуството метро“ е осигурило 
работа досега за над 100 художници - повечето от които са италианци, но има и 
международен списък, който включва например Уилям Кентридж, Katharina Sieverding, 
Робърт Уилсън, Сол Люит и други.  
Акиле Бонито Олива, изкуствовед и куратор, както и художествен координатор на 
проекта казва „Мисля за метрото като за музей“. Той нарича метрото „катакомбите 
на красотата“. 
 

 
 
Неаполското метро е разположено дълбоко под характерните и оживени улици на 
историческия център на Неапол, като разкрива един различен свят, неизследван, 
изолиран от времето, но същевременно дълбоко свързан с горния свят. Това е сърцето 
на Неапол и мястото, от което се ражда градът. То предлага да го посетите и да 
пътувате до миналото, в един свят стар близо на 2400 години. Всеки исторически епос, 
от основаването на Neopolis, до бомбите на Втората световна война, е оставил своя 
отпечатък върху тялото на Неапол. 
Антонела Ди Ноцера, градски съветник, казва: “В този град, хората приемат за 
даденост историята, но ние искаме да образоваме младите, така че те да се чувстват че 
са част от стратифицирания град.“ 
 
Брандът на Неаполското метро се свързва с изкуството, историята и 
стратиграфията на града. Това може да се види на примера на няколко от новите 
метростанции. 
Метростанцията «Толедо» открита през 2012 г., е дело на ателието на каталунския 
архитект Оскар Туске Бланка - Oscar Tusquets Blanca. Тя е една от най-дълбоко 
заложените в света – 50 метра. Автор на осветената в синьо мозайка е 
южноафриканският художник Уйлям Кентридж. 
Станцията се простира под земята и водата, което диктува и двете основни теми за 
художествена интерпретация. Лайтмотивът на проекта идва от факта, че изкопаната 
 
 

49 



шахта е повече от четиридесет метра дълбока. Интерпретира се именно тази 
дълбочина – идеята е  да се запази  един кратер за пътниците -туристи, така че да 
усещат колко дълбоки са били изкопите, да могат да зърнат  слънчевата светлина 
гледайки нагоре, чак до площада, да могат и да се наведат към парапета и да видят 
пътниците, които се движат около 37 m по-долу, гледка изненадваща и 
главозамайваща.  
 

    
 
Другата идея възниква от факта, че голяма част от станцията е под морското равнище. 
Частите над морското равнище могат да изглеждат като да са изкопани в скалата, 
докато по-ниските нива – да изглеждат като да са потънали в морето. Подът и стените 
на горната част да се сблъскват в естествения камък, както и откриването на 
„арагонска стена” в билетната зала, като така се подсилва имиджа за извършвани 
изкопни работи. А „подводните“ зони – да са изцяло подчертани със синьо 
стъкловидната мозайка. По-горе всичко да е земно и матово.9;10 
Метростанция „Университет“ («Universita») е възложена на Atelier Mendini – 
италианско студио за архитектура и дизайн, което проектира и други две станции на 
метрото от Първа линия - Salvator Rosa и Materdei, както и реконструира площад 
Джовани Бовио (Piazza Giovanni Bovio). За дизайна и разработката на архитектурния 
концепт на станцията е поканен американския дизайнер Карим Рашид. Той се 
представя с ярък, многоцветен и жизнерадостен интериор, създаден с широкото 
приложение на материала на фирмата DuPont™ Corian®. Метростанция «Университет» 
е една от «Арт Станциите» – проектът, който се реализира от  Неаполитанския 
метрополитен. Арт Станциите се създават от известни архитекти и се характеризират с 
широки функционални пространства, декорации, скулптури, инсталации и съвременни 
художествени творби, разположени както вътре, така и на улиците при метростанциите. 
 

9 Elisabetta Povoledo Subterranean Naples, Brimming With Art, The New York Times, February 15, 2013 

10 LEAF Awards 2013 Winner: Metro Station "Toledo" in Naples Public Building of the Year - Transport & 
Infrastructure  
Oscar Tusquets Blanca and M. N. Metropolitana di Napoli Spa, Naples, Italy – In: http://www.detail-
online.com/architecture/news/leaf-awards-2013-winner-metro-station-toledo-in-naples-021999.html 
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   11 
Около входа на станция Университет се разполагат четири колони - две с цилиндрична 
форма и две във форма на гигантски човешки профили. С помощта на  термоформация, 
частите на изкуствения камък са съединени един с друг без шевове, създавайки единна 
цилиндрична форма, разширяваща се нагоре към тавана. Цветовото съчетание на 
черните колони и белия диспечерски пункт контрастира с живата графика в стил поп-
арт на пода и стените, динамичните изрезки на тавана и ефектната скулптура 
«Синопсис» на Карим Рашид.  
 

       
 
Благодарение на пластичните качества на материала кориан и свежите цветове, е 
създаден един изумителен и необикновен дизайн на метростанциията - с гънещи се 
пластични стени, скулптурни колони, живи цветове (цветове като розово и лайм, са 
специално създадени за проекта на Рашид) и графика, които работят за една 
прецизирана и запомняща се индивидуалност на образа.12 
Голяма част от трасетата на Линия 1 на метрото минава през археологически богати 
места и по време на изграждането на метрото са събрани много археологически 
предмети и артефакти. В момента тези обекти се показват в Museo станция, като е 
планирано такива експонати да бъдат поставени и  по-нататък в станциите Duomo и 
Municipio (и двете би трябвало да са отворили врати в края на 2013 г.) . Станция 
Duomo се очаква да включва  също останки от древен римски храм. 
 

11 Рашид в метро – В: http://www.forma.spb.ru/archiblog/2012/11/21/rashid-metro/ 
12 Неаполь: Удивительная станция метро в Corian от Карима Рашида –  
http://www.ssk-inform.ru/News_6799_frsi_1_neapol58_udivitelnaya_ctanchiya_metro_v_corian_ot_.htm 
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Археологически паметници, експонирани в метростанциите Museo, Duomo и Тоledo. 
 

    
Храм на Isolympic Games: архитектурна декорация от станцията Duomo, Piazza Nicola Amore - Неапол, 
Археологически музей. 
 
Може да се направи заключение, че при Неаполитанското метро съзнателно е търсена 
връзката изкуство и метро, както и връзката с историята, археологията и 
стратиграфията на града. Брандът е усещането на метрото като изкуство или 
„изкуството метро” 
 
АТИНСКОТО МЕТРО 
Линия 1 е най-старият от трите метро лъча на Атинското метро, свързващ северния 
квартал Кисифия и пристанище Пирея. Линията е открита е през 1869г., като тогава е 
свързвала Пирея с Атина  при станция Тисио. По-голямата част от трасето на тази 
линия е над земята. До 2000 година съществува само една линия на метрото, но във 
връзка с Олимпийските игри през 2004г. били построени още две линии, червена и 
синя, а първата линия била подложена на капитален ремонт. Благодарение на това, 
атинското метро днес се смята за едно от най красивите и най-модерни в света.  

 
 

52 



Археологическите находки, намерени по време на строителството на метрополитена 
са превърнати в експонати и изложени за безплатно разглеждане във вестибюлите на 
някои от метростанциите. 

     
 

    
 

    
Метростанция „Акрополи” 
 

   
Метростанция „Акрополи”      Метростанция „Манастираки” 
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Метростанция „Синтагма” 
Атинското метро, подобно на Неаполското има за бранд усещането за културна, 
историческа и национална значимост, благодарение на археологическите находки, 
открити по време на строежа на метрото и експонирани в галериите на метрото 
като в музей. 
 
СОФИЙСКОТО МЕТРО 
Културно-историческото наследство на един от най-старите градове в Европа, 
какъвто е град София, подобно на примерите които разгледахме, би могло да е база за 
създаване на един оригинален, специфичен бранд, който да осигури запомнящ се 
знаков образ на неговите станции. Впечатляващата древна история на столицата може 
да бъде използвана от софийското метро за стимулиране на положителни усещания у 
пътниците, като историческа гордост, чувство за принадлежност към значимо място, 
съпричастност към потомството и рода на велики предци. 

 
Метростанция „Сердика 1”е разположена в самия 
център на града, на пл. "Независимост" и бул. 
"Тодор Александров", в близост до пл. "Света 
Неделя". Намира се под нивото на археологичния 
резерват „Сердика” в близост до западната порта 
на древния град (I век пр. н. е. – V век сл. н. е.). Тя е 
въведена в експлоатация на през 2000 г. Чрез 
разположените информационни  табла  се  прави 

    

опит да се индикира мястото с центъра и на древна Сердика.13 Друго нищо не 
подсказва, че над станцията е западната порта на Сердика, подходът към града от запад, 
крепостната му стена. 

13 Проектът е дело на арх. Кр. Андреев. http://www.metropolitan.bg/ 
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При метростанция „Сердика 2”, дълбоко заложена - 24 м, е направен един по-
сполучлив опит да се въвлече историята и по-скоро археологията в художественото й 
оформяне, в духа на Атинското и Неаполското метро. Тя е замислена като музей или 
като постоянна изложба. На пероните са разположени 12 броя специално изградени 
стъклени витрини, с локално ефектно осветление, съдържащи автентични експонати, 
свързани с темата на антична Сердика.14  

      
В тях са изложени културни ценности и богат илюстративен материал от 
фондовете на Общинския културен институт „Музей за история на София” и 
Националния археологическия музей при БАН. По този начин се «цели да се 
доближи историята на Сердика до съвременните й граждани». Пътниците на 
метростанция Сердика II вече ще могат да разглеждат уникални предмети от историята 
на София,  докато  чакат  следващия влак. 
Всяка една от антиките е интересна и 
носи важна информация за града, според 
зам.-кметът на София Тодор Чобанов. 
„Искаме да предложим нещо добро, 
нещо важно, нещо, което да има 
образователен информативен, характер и 
същевременно да бъде атракция за 
туристите” - казва той.15 Въпросът е, 
обаче, че в експозицията са показани 
находки и артефакти, които не са 
намерени при прокопаването точно на 
тази станция, а са изнесени от музеите. 
Самите  експонати   са   били  открити  в  

16 

течение на годините и то на цялата територия на Голяма София, т.е. те касаят изобщо 
историята на града. Така например, тук могат да се видят свидетелства за селището от 
Новокаменната епоха (Неолит – VI – V-то хил.пр.Хр.), открито в днешния квартал 
Слатина, артефакти като каменен релеф-афиш за цирк, от периметъра на открития 
античен театър, репродукция на хипотетичната реконструкция на Обербауер за 
крепостните стени на Сердика ІІ, разположени в периметъра на Лъвов мост и т.н. 
А това означава, че изложбата механично се свързва с метрото и с тази станция 
«Сердика ІІ», и че тя спокойно би могла да бъде разположена и на станция «Сердика І». 

14 арх.Красен Андреев, Сердика ІІ, Уйкипедия  
15 Георги Узунов „Метростанция Сердика II е първата станция-музей в Европа»- В: 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=954556  

16 Съдове от праисторията в метрото30 Август, 2012 14:46 В:http://fakti.bg/kultura-art/47221-sadove-ot-
praistoriata-v-metroto-  
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17 

Според нас, археологическите находки, 
които са резултат от работата по 
метрополитена, би следвало да се излагат 
«in citu» – на мястото, където са били 
открити. Така съответната метростанция 
би се идентифицирала с историята и 
стратиграфията на своето място. 
Още не е изгубена възможността,  чрез 
демонстриране на находките, открити 
именно тук, при метростанциите «Сердика 
І» и «Сердика ІІ», да се разкаже за 
«подземния град» или «подземните 
градове» - онези които лежат на 6-10 
метра под паважа, за следите, които лежат 
редом с метрото.  
Така например, би могло на платформите 
при метростанция «Сердика І» да се 
експонира фрагментът от каменния 
надпис за изграждането на крепостната 
стена на Сердика, стоял тук вграден над 
свода на западната порта още от ІІ век. Би 
могло  чрез  хипотетични   реконструкции, 
видеопрожекции, проджекшън мапинг, 3D 

визуализации да се покажат крепостните стени, откритията под Булбанк. И още - да 
се визуализира откритата сграда до Западната порта на антична Сердика, за която се 
предполага, че е служела за митница на римския град. По този начин това място ще 
оживее с историята си, ще разкрие тайните си натрупани във вековете – именно тук, на 
това място ще се разгърне историческото време, наследено от сердикийци – траки и 
римляни. 
 

     18  19 

17 Археологически проучвания от централната градска част, във връзка със строителството на метрото- 
В: Шалганов, К. „Археологическите паметници в София. Пътеводител” Изд.ОП”Стара София” със СИМ, 
София, 2011  
18 Каменен релеф с изображение на крепостна порта, ІV-VІв, намерен в Сердика; Статуя на Атина, 
мрамор, ІІ-ІІІв., намерена при проучването под Булбанк – В: Шалганов, К. „Археологическите паметници 
в София. Пътеводител” Изд. ОП ”Стара София” със СИМ, София, 2011;   
19 Фрагмент от каменния надпис за изграждането на крепостната стена на Сердика, намерен при 
Западната порта, ІІв. 
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На платформите на «Сердика ІІ» е подходящо да се експонират находките от 
разкритото кардо максимус, тук може в образ и в текст да се ситуира в 
пространството на града римският каптаж на минералната вода, порвопричина за 
възникване на тракийския Сердонполис; могат да се покажат в план и хипотетична 
реконструкция римските бани, северната порта и другият каменен надпис за 
изграждането на крепостните стени, разкрит тук. 
 

 
План на Сердика-Средец, ІІ-ХVІв20, с нанесени линиите на метрото и метростанциите «Сердика І» и 
«Сердика ІІ» 

20 Шалганов,К. „Археологическите паметници в София. Пътеводител” Изд.ОП”Стара София” със СИМ, 
София, 2011, с.7  
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Образните представи за града на Сердите ще бъдат внушавани чрез различните 
канали на възприятие на гражданите и гостите на града, а именно – чрез 
традиционното излагане на реалните находки, находки на артефакти, представени 
чрез холографски изображения  поставени в естествената им среда;  обяснения 
разгъвани в разказ с помощта на рисунки, чертежи, визуализации, 
видеопрожекции, включително на мониторите на метро-платформите и вътре във 
вагоните. Така би се получило естествено и органично включване на колективното 
съзнание в материалната културна история на София. 

 
Генерална схема на Софийското метро, с нанесени знаци за някои културно-исторически обекти, 
имащи отношение към определени станции от метрополитена. 
С няколко примера ще покажем, че има основания да се приеме «Подземният град»  за 
бранд на Софийското метро, като се имат предвид неговите следи не само при 
централните, но и при доста от останалите метростанции.  
 
Метростанция „Обеля”, въведена в 
експлоатация през 2003 се намира в 
западния край на първия метродиаметър, 
между двата микрорайона на ж.к. „Обеля”. 
Станцията е наземна със странични перони 
и стоманена покривна конструкция от 
структурни тръбни елементи.21 По 
настоящем образът на метростанцията е 
напълно утилитарен, би могло да се каже 
технологичен, а платформите напомнят на 
промишлено хале.    

21 Архитектурният проект на станцията и околното пространство са дело на арх. Кр. Андреев и арх. Д. 
Мушев. - http://www.metropolitan.bg/bg/map/ 
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За художествената обработка и 
одухотворяването на пространството може да 
се използва една историческа даденост – 
наличието в непосредствена близост до 
метростанцията на Римска вила рустика22 
Вилата е изследвана от археолозите през 
1961-62г. Тя е възникнала през ІІ или ІІІ век, 
била разположена на „отлично избрано 
място”, на около 6,5км от Сердика, недалеч 
от големия древен път, който води към града 
от северозапад... Собственикът на вилата е 
бил грижлив стопанин. Имението е имало две  

бани с хипокауст, канализация за отвеждане на нечистите води, „навсякъде се 
чувствува грижата за добра хигиена”. През V век вилата е била нападната, ограбена и 
опожарена. Нападението е било внезапно. Открит е скелетът на едно дете в една от 
баните, което не могло своевременно да избяга…. По всички данни загиването на 
вилата при Обеля е станало при хунското нашествие (441-447). Тази вила, с историите 
за нея, разказани от изследователя й археолог Магдалина Станчева, би могла да 
послужи като образна идентификация на метростанция „Обеля“. Нейната история и 
съдбата на обитателите й би могла да бъде разказана и на пътниците, и на туристите, 
чрез видеостени, чрез експониране по модерен начин на артефакти от археологическите 
проучвания, на хипотетични реконструкции в рисунки и 3D визуализации, чрез 
използване на мониторите на самите платформи и вътре във вагоните. Така и жителите 
на квартал «Обеля» ще се почувстват свързани с древната история на «своето място» и 
ще се идентифицират като наследници на древна цивилизация.  
Освен при Обеля, около Сердика са открити голям брой селски вили  тип вила рустика 
– при Орландовци, Филиповци, Гара Искър, кв.“Стефан Караджа” и др. Някои от тях са 
се строели и като малки крепости.23 Освен вилата в Обеля и други две вили попадат по 
трасетата на линиите на метрополитена.  

       24 
Третият лъч на Софийското метро минава покрай богатото имение на древен 
сердикиец, разположено в днешния квартал „Стефан Караджа”. Вилата рустика е 

22 Станчева, М. „София от древността до нови времена”, С., 1999г., с37-38 
23 Станчева, М. „София в отдавна минало време”, Унив.изд. „Св.Климент Охридски”, 1999г., с.22-23 
24 Шалганов,К. „Археологическите паметници в София. Пътеводител” Изд.ОП”Стара София” със СИМ, 
София, 2011, с.45, обр.50 
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наречена  «Вилата с мавзолея». Разкрита е през 1967г. Имотът е бил твърде обширен, 
като освен жилището на собственика е съдържал 6 стопански сгради, 3 склада за 
зърнени храни, жилища за работниците. Притежателят на имението не само е 
прекарвал тук дните си, но пожелал тук да му бъде и семейната гробница. В дъното на 
красивия мавзолей под нивото на пода са устроени четири зидани гробни камери, 
вероятно с мраморна облицовка.  

               
Имението е опустошено от готско нашествие през втората половина на ІІІ век. След 
това тук са се настанили тракийски селяни със своите малки стопанства. Покрай 
мавзолея те погребвали своите покойници. «Векове наред споменът за това култово 
място се е съхранил и предавал...Мястото се превърнало в оброчно. Голям каменен 
кръст събирал тук хората за молитва за благополучие..»25 На обекта е намерено глинено 
гърне с 250 сребърни монети от III в. Запазеният план и архитектурните детайли от 
мавзолея - тази рядко срещаща се в антична Сердика култова сграда, я превръщат в 
ценен архитектурен паметник илюстриращ историческото, социалното и 
икономическото развитие на Сердика през периода от ІІ до V век. Късноантичният 
мавзолей е обявен за паметник на културата от национално значение.26  
Тази вила с мавзолея, подобно на вилата в «Обеля»,  би могла да послужи за бранд на 
метростанцията при кв. »Стефан Караджа». 
Има още един впечатляващ семеен мавзолей, чиито останки са експонирани на място, 
в Южния парк, кв.Лозенец, в западния край на ул.»Димитър Хаджикоцев», близо до 
метростанция «Европейски съюз». Мавзолеят е много добре съхранен, с разкрити и 
запазени на място три каменни саркофага с богати археологически находки: много 
монети и керамика, златен коланен накрайник в саркофазите и фрагментирана стъклена 
чаша тип „Ваза диатрета” – трети екземпляр в България. По всичко личи,че тук са били 
погребани членовете на знатна фамилия от Сердика. Този мавзолей може да се 
експонира и рекламира като културно-историческа ценност от ІV-Vв. на територията на 
метростанция «Европейски съюз». 

25 Пак там, стр.32-33 
26 Виж: „Най-голямата "вила рустика" край Сердика» - в специален блог на Проект, който печели 
финансиране по програма “Култура” през юни 2010г. Съфинансиран е от Центъра по Архитектурознание 
на БАН; Партньор по проекта е сдружение “Трансформатори”. Съдействие по проекта оказват и 
ОП“Стара София” и община “Подуяне”.  Проектът предвижда експониране на останките на мавзолея, 
поставяне на информационни табели за значението и вида на вила рустика в квартал Стефан Караджа, 
благоустрояване на прилежащото пространство и връзката му с детската площадка в съседство, 
осигуряване на подходящо осветление, както и обозначаване на достъпа до обекта, който се намира в 
близост до обръщалото на автобусна линия.- Виж още: 
http://www.geocaching.com/geocache/GC42X38_villa-rustica?guid=2c32b11e-17a9-4a1d-a6b6-6214e2f3dfc8 
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Метростанция «Европейски съюз»27           Семеен мавзолей28 
 
Животът на извънградските вили е бил неделим от живота в самата Сердика. Във 
вилите са обитавали богати и влиятелни сердикийски фамилии, като в някои от тях 
пренесли комфорта и лукса на богатия градски дом. Такава е била вилата при днешната 
Медицинска академия, открита през 1924г. Наричат я «вилата на колекционера» 
заради разнообразните скулптурни творби, намерени там. Планът й разкрива изискано 
и богато обитаване – отоплява се подподово с хипокауст; мраморни капители, някои 
скулптирани. Тази вила би могла да бъде интерпретирана при художествената 
обработка на съответната метростанция на третия лъч на метрополитена. 
Целта и практическият смисъл от създаването на подобен бранд  на Софийското 
метро се състоят в следното:  
- Интерактивна реклама на Софийското метро като интересна и забележителна 
транспортна инфраструктура. Метрото, чрез положителните усещания за богата 
история и култура на мястото става привлекателно за обитателите на отделните 
квартали, които с гордост биха се идентифицирали със своя емблематичен район и 
метростанция;  
- Разгърнатата подземна мрежа на културното наследство, ще направи леко и 
достъпно разчитането на града и ще осигури видимост на „паметта на мястото”, като 
това се отнася не само до центъра на София, но и до крайните квартали на града, което 
от своя страна би ги направило интересни и привлекателни както за жителите им, така 
и за туристите на столицата. 
- Наличието на съответната конкретна, исторически доказана база на културно 
наследство, което е съхранявано и експонирано на място, там където е открито, ще даде 
възможност за развитието на един специфичен именно за София подземен културен 
туризъм; Ще се развият тематични културни маршрути, свързани със 
стратиграфията на града – наслояванията във времето на различните поселения – от 
праисторията, през античността, средновековието...и  със следите, които са оставили 
историческите етапи от живота на днешната столица. Билетите за софийското метро 
могат да предоставят промоционална отстъпка от билетите на музеите и по този начин 
да стимулират туристите за по-разширени културно-исторически маршрути, и обратно 
– билетите от музеите могат да предоставят отстъпка за билетите на метрото, с цел 
разглеждане на така изложените на място по станциите исторически забележителности; 

27 Архитекти Елена Пактиавал и Фарид Пактиaвал  
28 Мавзолеят в кв.”Лозенец”, ІV-Vв., 2001г.- В: Шалганов, К. „Археологическите паметници в София. 
Пътеводител” Изд.ОП”Стара София” със СИМ, София, 2011,с.46  
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- Туристите използват метро, поради ефективността и простотата на транспортната 
схема, и скоро ще могат да го правят още с пристигането си на Аерогара „София“. 
Запознаването им още с първите стъпки на наша земя, с древната история на столицата 
и страната, при това чрез директен допир до самите артефакти, може да бъде 
стратегически ход от национално значение, за подобряване и обогатяване имиджа 
на България и стимулиране на туризма като цяло. 
Ние сме на мнение, че чрез бранда „Подземният град” ще бъде изграден 
специфичен, впечатляващ и отличим образ за идентификация на Софийското 
метро, което ще го нареди сред забележителните метрополитени в света. 
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