ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЖАЛБА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,
Като Сдружение, работещо в обществена полза, в периода 06.01.2012г-0901.2012г.ние проведохме акция под надслов „История на светло” на територията на
Столична община. Акцията имаше за цел да регистрира проблеми в архитектурното,
художественото и парково осветление на територията на гр.София. В периода на
проекта бяха проверени емблематични градски пространства, като улици, площади,
паркове и градини, както и паметници, фасади на сгради-паметници на културата и
обекти на културното и историческо наследство.
Резултатите от проекта „История на светло” предоставяме на Вашето внимание под
формата на регистър и описание на неработещото архитектурно осветление и
неговото местонахождение за предприемане на бързи мерки по отстраняването на
авариралите или изгорели осветителни тела и крушки, за да може София да добие
по-привлекателен нощен облик, както подобава на една европейска Столица. В
повечето случай се касае според нас за изгорели крушки на осветителни тела и
липсата на периодична поддръжка от страна на оператора на уличното осветление за
подмяната на тези тела с нови или подмяна на изгорелите крушки. В последните
години Столична община вложи много средства в архитектурното осветление и за
нас като организация е неприемливо веднъж изградено то да не се стопанисва
адекватно и средствата за изграждането му да са били вложени неефективно.
Надяваме се, че с начинанието си сме помогнали на Вашата администрация да вземе
мерки и да отстрани тези нередности и за в бъдеще да следи по-стриктно оператора
на уличното осветление за стопанисването на архитектурното осветление, а и на
уличното осветление като цяло.
Ние като организация се ангажираме да следим изправността на осветлението на
цитираните обекти и да Ви информираме при възникнали проблеми. Също така ще
проверим и дали са предприети мерки по настоящия наш сигнал.
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РЕГИСТЪР НА НЕИЗПРАВНОТО АРХИТЕКТУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
1. Частично работещо и неработещо осветление на емблематични градски
пространства като улици, площади, паркове и градини.
Значителна част от старинните осветителни тела по бул.Витоша не работят или свети
само 1-та от 2-те крушки.
Част от старинните осветителни тела по ул.Солунска между ул.Христо Белчев и
пл.Славейков не работят или свети само 1-та от 2-те крушки.
На старинните осветителните тела в градинката на ъгъла на ул.Солунска и
ул.Хр.Белчев свети 1-та от 2-те крушки.
Част от старинните осветителни тела на пл.Св.Неделя не работят или свети само 1-та
от 2-те крушки и не работи нито едно тяло на частта през бул.Витоша между
бул.Стамболийски, ул.Св.София до ул.Позитано пред ресторант Хепи и Фло кафе,
включително и телата по ул.Позитано до входа на Съдебната палата от ул.Позитано,
както и от хотел Рила до бул.Витоша по ул.Позитано свети 1 от 2 крушки.
Част от старинните осветителни тела на пл.Славейков не работят или свети само 1-та
от 2-те крушки.
Малка част от старинните осветителни тела по ул.Съборна в началото от към
пл.Св.Неделя не работят или свети само 1-та от 2-те крушки.
Високото осветително тяло в градинката пред хотел Рила до тоалетната не свети.
Част от старинните осветителни тела на пл.Бански не работят или свети само 1-та от
2-те крушки.
Малка част от старинните осветителни тела в Градската градина при Народния
театър не работят и най вече прожекторите, осветяващи архитектурно дърветата в
зелен цвят, също така и част от лампите в градинката на мястото на мавзолея.
Част от старинните осветителни тела в Градината около Националната художествена
галерия не работят и най-вече прожекторите, осветяващи архитектурно дърветата в
зелен цвят.
Голяма част от осветителни тела в Градината около църквата Св.Седмочисленици
липсват, а други са изгорели и не светят. Градинката е почти с изцяло липсващо
осветление.
Част от старинните осветителни тела в Градинката Кристал и най вече прожекторите,
осветяващи архитектурно дърветата в зелен цвят не работят.
Голяма част от осветителни тела в Градината около паметника на Патриарх Евтимий
до бившия нотариат липсват, а други са изгорели и не светят. Градинката е почти с
изцяло липсващо осветление. Също така не светят и 4-те прожектора, осветяващи
площада и дърветата в зелен цвят.
Част от старинните осветителни тела в Градината при паметника на Св.Климент
Охридски до Народното събрание не работят.
Част от осветителни тела в Градината при Народната библиотека не работят.
Част от осветителни тела в Докторската градина не работят.
Част от осветителни тела в Княжевската градина около паметника на Съветската
армия не работят.
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Част от осветлението в парка Заимов не работи.
Голяма част от осветлението в Борисовата градина не работи. Най-вече старинните
осветителни тела при централния вход от пл.Орлов мост покрай езерото Ариана до
входа от към сектор Г на стадион Васил Левски, както и около стадиона. Също така и
част от прожектори, осветяващи входа на Борисовата градина при Орлов мост до
езерото Ариана.
Малка част от старинните осветителни тела около езерото с лилиите в Борисовата
градина не светят.
Голяма част от Южния парк не свети.
Целият Западен парк не свети.
Не светят и 2-та прожектора, осветяващи площада пред централния вход на
Президентството, разположени на стълбове за улично осветление пред входа на
Националния археологически музей.
Не работи нито една от 12-те старинни тела на пл.Журналист.
Част от осветителните тела и архитектурното осветление на паметника при
минералните чешми пред Сметна палата не работят.
Не свети осветлението на пл.Възраждане-градинката до кафе М Стейшън,
осветлението до паметника.
Голяма част от осветлението около НДК не работи.
В пространството пред Двореца на децата не свети нито една лампа.
Половината от парка Св.Св.Петър и Павел не свети от към църквата.
Цялата общинска градина Св.Тройца не свети.
Част от осветлението по пешеходната зона на ул.Пиротска е неизправно.
2. Частично работещо и неработещо архитектурно осветление на паметници на
културата и обекти на културното и историческо наследство.
Не свети нито един прожектор на паметника пред централна ж.п.гара заедно с целия
площад и куполите около нея, включително и подлеза.
Не свети нито един прожектор на статуята на Света София.
Не работят част от прожекторите на паметника на Св.Климент Охридски в
градинката до Народното събрание.
Не работят част от прожекторите на Паметника на Съветската армия в Княжевската
градина.
Не работят част от прожекторите на паметника Васил Левски.
Не работят прожекторите на Руски паметник.
Не свети прожектора на паметника на Христо Ботев на пл.Възраждане.
Малка част от прожекторите на Военните паметници в градинката до Народното
събрание не светят.
Малка част от осветлението на гроба на Иван Вазов не свети.
Малка част от осветлението на Докторски паметник.
Малка части от осветителните тела на Паметника на незнайния войн.
Части от осветителните тела на Паметника на Опълчението на пл.Св.Александър
Невски.
Единия прожектор, осветяващ главата на Стефан Стамболов в градинката Кристал не
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работи.
Част от осветлението на Орлов мост не работи./сега в ремонт/
3. Частично работещо и неработещо архитектурно осветление на фасади на
сгради паметници на културата и емблематични за гр.София.
(Моля да се има предвид, че са описани сгради с архитектурно осветление, за които
не е ясно дали се поддържат от оператора на уличното осветление в Столична
община или от съответната администрация, собственик на сградата, но на повечето
от тях фасадното осветление е поставено на стълбовете за улично осветление и би
следвало то да се поддържа от оператора на уличното осветление на гр.София)
Голяма част от прожекторите, осветяващи фасадата и куполите на Националния
Археологически музей не светят. Прожекторите са поставени на два стълба за улично
осветление пред входа на музея.
Част от прожекторите, осветяващи фасадите и покривите на Народния театър Иван
Вазов не светят. Прожекторите са поставени на стълбове за улично осветление около
сградата и по фасадата.
Голяма част от прожекторите, осветяващи фасадата и куполите на Софийския
университет “Св.Климент Охридски” не светят, както и скулптурите на Евлоги и
Христо Георгиеви пред централния вход. Прожекторите са поставени на стълбове за
улично осветление на кръстовището на бул.Васил Левски и Цар Освободител, както
и по самите булеварди и фасадата на сградата.
Част от прожекторите, осветяващи Софийската библиотека не светят. Те са
поставени по фасадата на сградата, както и на стълбове за улично осветление.
Нарушено архитектурно осветление има на всички религиозни обекти на
територията на Столична община, най ярки примери са църквите
Св.Седмочисленици, Св.Георги, Руската църква, Ротондата Св.Георги, Св.Св.Кирил и
Методий, Св.Неделя, Св.София, Св.Св.Петър и Павел, Св.Николай Софийски,
Св.Тройца, както и Джамията Баня Башъ и Софийската синагога. Там прожекторите
са поставени предимно на стълбове за улично осветление, но има и такива по самите
фасади. Половината от църквите Св.Св.Петър и Павел и Св.Николай Софийски не
светят, част от църквите Св.Неделя, Св.Георги, Руската църква, Св.София и
Св.Св.Кирил и Методий не светят, а изцяло в мрак са Ротондата Св.Георги и
Св.Тройца на бул.Константин Величков.
Нито един прожектор не работи от тези, осветяващи фасадата на НДК, както и част
от архитектурното осветление на моста между НДК и хотел Хилтън не работи.
Част от фасадите с нарушено осветление са Президентството, Министерски съвет,
Народното събрание-бивш Партиен дом, Съдебна палата, Национална художествена
галерия, Национална библиотека, Национална опера и балет, Министерство на
земеделието и храните, Министерство на отбраната, Централен военен клуб,
Централни хали, Централна баня, Гробницата на княз Александър 1.
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4. Паметници с липсващо архитектурно осветление.
Лъвов мост.
Братска могила в Борисовата градина.
Паметника на Христо Смирненски.
5. Паметници с нарушена конструкция и липсващи елементи.
Лъвов мост.
Братска могила в Борисовата градина.
Паметника Васил Левски.
Паметника на Цар Освободител.
Паметника на Съветската армия.
Моста със скулптурите пред строителния техникум Христо Ботев.
Моля да бъдем извинени в случай, че част от описаните по-горе нарушения в
архитектурното осветление на обектите са междувременно отстранени и
отремонтирани в процеса на акцията и достигането на информацията до Вас.

С уважение,

09.01.2012г.
гр.София

Николай Маринов
Председател на
Управителен Съвет
Сдружение „Историческа пробуда“
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