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ПРОГРАМА 
НА ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" 

ЗА ПАМЕТНИКОВО, ХУДОЖЕСТВЕНО-ПЛАСТИЧНО И МОНУМЕНТАЛНО 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА 

2020 г. 

Програмата за паметниково, художествено-пластично и монументално 
изграждане на територията на град Варна 'за 2020 ще продължи да развива и 
естетически да надгражда съвременната визия на морския град. Поставянето на 
паметници и пластични композиции в откритите пространства на Варна в 
предходния период 2014 - 2019 г. направи града ни по-привлекателен за неговите 
жители и гости. Редица произведения на скулптурното изкуство вече украсяват 
централната част на Варна и подчертават европейския облик на морската столица. 
По-отдалечените от историческия център райони като „Младост", ,,Владислав 
Варненчик" и „Аспарухово" обаче, се нуждаят от интересни пластични решения за 
обновените си зелени, екстериорни площи и новосъздадени паркови пространства. 
qпук произтичат и новите цели на Програмата за паметниково, художествено
пластично и монументално изграждане на територията на град Варна за 2020: 

ЦЕЛИ: 
- Приоритетно да се работи за естетизиране на градската среда на район „Вл.

Варненчик", район „Аспарухово", район „Младост". Насищането на тази среда с 
произведения на монументалното изкуство ще променя облика на новите зони за 
отдих, спорт и развлечения, ще популяризира пластично изкуства сред жители на 
тези райони и ще възпитава по-добър естетически вкус и усет към красивото. 

- Да продължи възстановяването на културно-историческата памет на града
чрез поставяне на паметни знаци на най-достойните варненци; 

ЗАДАЧИ: 
синхрон в работата на различните звена на местната администрация, 

на ангажираните към нея Обществени съвети и гилдиите на варненските творци 
/скулптори, художници, архитекти и др./ за постигане целите на Програмата. 

2020 

1 
Каменна пластика „Диалог" на Адриана Добрева в парк 17 000 
"Владислав" - Район „Владислав Варненчик" 

2 
Скулптура от стъкло и метал "Стъкленото цвете" на Илия 29 000 Янков 

3 
Пластика „Ключарят на тай'нствата" на Жан - Батист Монж от 24 000 
бронз по реш<.ние на ОЕСЕГС 
Художествена пластика „Лято" на Альоша Кафеджийски в 

4 градинката до Цветния пазар, Чаталджа - 2019 - 19 200 лв. 4 800 
2020 - 4 800 

---

Паметна плоча на актьора Кирил Господинов от бронз 11 000 
6 Паметна плоча на опълченеца Георги Сивков 9 000 

7 
Изработка на копие на пластиката "Ни1<олай l<оперник" на 10 000 
Любомир Далчев 
Възстановяване, преместване и монтаж на оригиналната 

8 пластиката "Николай Коперник" на Любомир Далчев съгласно 8 000 
решение на ОЕСЕГС 

-� 



Изграждане на художествена композиция с водна атракция -
етап 2 от обект "Благоустрояване на междублокови 
пространства в подзона район "Одесос" 2, включващо 70 000 

естетизация и модернизация на ул. "Михаил Колони", 
включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф", гр. Варна" 

10 Паметни плочи и пластични знаци по решение на ОЕСЕГС 30 000 

ОБЩО 2020 година 212 800 
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