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През последните десетилетия е налице значително натрупване в областта на 
градските изследвания. Градът е проучван в неговата цялост като социален, културен и 
архитектурен феномен, а названията на различните обекти в него също не остават 
встрани от анализите. Тези имена попадат в обсега на различни научни дисциплини. 
Ономастиката ги превръща в свой основен обект на изследване, т. нар. урбаноними, но 
често пъти те са разглеждани като доказателствен материал за различни теории за града 
и градската култура. 

Градът като комплексна социална структура е средище на разнообразни 
комуникации. В този смисъл той е нещо много повече от място за живеене. Той е 
сложно организирано пространство, изпълнено с множество имена и с постоянно 
променяща се социокултурна динамика. Неслучайно съвременните мегаполиси биват 
оприличавани на живи организми. Нещо повече, ако градът е столица, той приема 
допълнителни метакултурни функции, тъй като съсредоточава в себе си институции не 
само от градски, но и от национален характер. Така една национална култура се из- 
гражда от концентрични кръгове, където столицата е център на много по-голямо кул- 
турно пространство, а центърът на столицата притежава статут на концентриран и ви- 
соко престижен еталон на културата (Влахова-Ангелова 2013: 11). Тъкмо тези характе- 
ристики на градското пространство пораждат нуждата от прилагане на интердисципли- 
нен подход при изучаването му, който да съчетава методи от социологията, антро- 
пологията, семиотиката и дори психологията. 

Градската топонимия, т.е. названията на обектите в градското пространство, тра- 
диционно се изследва от ономастиката, като централно място в разработките заемат 
имената на улиците. В последно време обаче проучванията върху названията на други 
градски обекти (учреждения, институции, хотели, заведения, кина, паркове и пр.) също 
се радват на засилен интерес от страна на учените. В ономастичните изследвания се 
прилагат утвърдените в лингвистиката методи – дескриптивни, етимологични, струк- 
турно-семантични, контактно-лингвистични, а онимите се разглеждат главно в теорети- 
чен или в събирателски план, т.е. сами за себе си. 

През последните две десетилетия се наблюдават нови тенденции при проучването 
на градската топонимия и налагането на различен подход при нейното изследване. Така 
ономастичната наука се обогатява с нови подчертано интердисциплинни методи, което 
е следствие oт опита на учените да разглеждат градските названия като неразделна част 
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от цялостния организъм на града, а не като самостоятелен феномен. Според тези кон- 
цепции градът бива схващан като антропологическо място, наситено с история, 
отношения и идентичност, където, подобно на палимпсест, един върху друг се наслаг- 
ват различни образи. Така названията в урбанистичното пространство вече не биха мог- 
ли да бъдат анализирани фрагментарно, сами за себе си, защото те са неразделна част 
от градския текст. 

Семиотиката на града борави успешно с понятието градски текст (city text), което 
М. Азаряху дефинира като „културен конструкт, натоварен със символна стойност, и 
представящ дадена „теория за света“, зависима от управляващия социален и морален 
ред“ (Азаряху 1996: 801). Като най-важна част от съвременната градска топонимия 
уличните названия заедно с други символи в градското пространство имат ключова ро- 
ля за формиране на официалния дискурс на възпоменаването. Писането и пренаписва- 
нето на този текст е пример за взаимодействието между различни социополитически и 
семиотични процеси в културата, които съвременните градски изследвания превръщат 
в център на своите анализи. 

Подобен подход би могъл да бъде приложен и при изследването на софийската 
топонимия, тъй като нашата столица притежава всички характеристики на един съв- 
ременен урбанистичен център със сложна социокултурна динамика. Нещо повече, в 
древен град като София културните наслагвания са многократни, но континуумът в 
градските отношения е по-скоро накъсан отколкото цялостен. Тук различните епохи не 
се преплитат, а са нарязани като с нож и само материалните обекти – сгради, камъни, 
руини, съдове или монети показват, че на същите тези места са живели и други хора, но 
по доста различен начин. Въпреки тези неспасяеми пропадания и забвения градската 
среда неизбежно съхранява паметта на града в редица сюжети и образи. Това важи в 
още по-голяма степен за названията, изпълващи пространството. Тъкмо този факт кара 
изследователите на градската топонимия да анализират имената в семиотичен план и да 
ги разглеждат като „един цялостен организъм, който не представя случаен, безформен 
хаос, а система, чиито отделни плоскости могат да бъдат отделени исторически, и в 
която като в огледало се отразяват същностните елементи на цялостната история на 
града“ (Беринг, Гросщайнбек 1994: 116). Това виждане се опира до голяма степен на 
теорията на френския социолог Халбвакс за колективната памет (Халбвакс 1996) и на 
културната теория на Ян Асман (2001). Разглеждани в подобен аспект, уличните назва- 
ния са важен фактор в съзнанието на хората и без съмнение представляват съществен 
елемент от културната памет на общността. В съзвучие с духа на споменатите по-горе 
теории може да се заключи, че уличните названия формират знаков елемент от огром- 
ния текст, който всеки град предлага и никой град не би могъл да бъде „прочетен“ само 
през своите улици, още по-малко културата. Според П. Фергюсън уличните названия се 
отличават с това, че предлагат многообразие от прочити – инструментален и функ- 
ционален, исторически и културен, структурен и семантичен, синхронен и диахронен, 
което ги прави един възможен модел за интерпретация на културата (1988: 395). В този 
ред на мисли следва да се приеме, че уличните названия в София картографират град- 
ската идентичност и формират паметта на града, защото са ключови думи, чрез които 
сравнително лесно може да се обясни историята, географията и най-важните акценти в 
културата на нашата общност. 

Какво ни показва корпусът от имената на улиците в София? На първо четене това 
е един изключително „шарен“ списък, в който съжителстват разнородни  названия, 
напр.  „Бабин  кладенец“,  „Булина  ливада“,  „Джон  Ленън“,  „Дунав“,  „11-и  август“, 
„Единство“, „Зорница“, „Иван Вазов“, „Ломско шосе“, „Маслиново клонче“, „Стадион“ 
и пр. Това множество от думи обаче е структурирано и се характеризира със стройна 
вътрешна йерархия и ценностна категоризация. Изпъкват няколко семантични катего- 
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рии или клъстери, в които езиковото съзнание подрежда и обединява целия този набор 
от понятия. Лицата, събитията и датите формират един клъстер, съответстващ на 
колективната представа за история; небето растенията и животните съставляват ко- 
лективната представа за природата; религията, идеологията и ценностите предават 
схващанията на социума за нематериалния живот и вярванията; пренесените топоними 
и названията, описващи различни характеристики на улиците, показват възприятието 
на пространствените връзки и географията (Влахова-Ангелова 2013: 181). 

Тук нямам за цел да проучвам категоризациите на всекидневното съзнание, а да 
анализирам названията на улиците в София с оглед на тяхната значимост като 
основополагащи елементи за формирането на историческата памет на града. Дори и 
един бегъл поглед върху списъка с имената показва наличието на голям брой названия, 
свързани с миналото на града1. В рамките на целия корпус от имена на улици в столи- 
цата този вид названия могат да се разглеждат като отделна категория – културно- 
исторически названия, посветени на София. Сред тях има множество имена на физико- 
географски дадености, названия, свързани със структурата на селището и неговите 
части, а не на последно място и имена, отпращащи непосредствено към миналото на 
София. Често пъти, за съжаление, тези названия не успяват да предадат заложеното в 
тях послание, защото жителите не разпознават личностите, събитията и местата, които 
се крият зад тях. Тези наблюдения се потвърждават и от проведеното през 2009 г. емпи- 
рично изследване за названията на улиците в София, при което 60 жители на столицата, 
подбрани според определени критерии, нерядко не успяваха да идентифицират лицата 
и местата, чиито имена носят улиците (Влахова-Ангелова 2013). 

Детайлното вглеждане в тези улични имена ще ни даде възможност да посочим 
стълбовете, да откроим най-същностните елементи, на които се опира паметта на града. 
Това, разбира се, изисква добро познаване на миналото на селището, както и на град- 
ската топонимия в диахрония. Столицата на България е обект на множество изследва- 
ния, които пряко или по косвен път се занимават с нейната топонимия в различни епо- 
хи и предоставят ценни сведения. Публикуваните едва наскоро, но разработени отдав- 
на, две цялостни изследвания на топонимията в бившата Софийска околия също засягат 
вътрешноградската топонимия на столицата и са източник на информация за произхода 
и значението на немалко имена на улици (Чолева-Димитрова 2011, Ликовски 2011). Тук 
би следвало да се споменат и няколко разработки, посветени на изчезналите вече со- 
фийски махали от XIX в. (Миятев 1946, Чолева-Димитрова 2002), на имената на ста- 
рите софийски улици от края на XIX в. (Иширков 1912, Миланов 1946, Миятев 1946), 
както и на имената на някогашните чаршии (Василев: 1978), с които се допълва диа- 
хронният план на изследване на столичната топонимия2. 

Историческият анализ на миналото на столицата дава възможност да се обяснят 
основните характеристики на съвременната софийска топонимия. Както е добре извест- 
но, в нея не са съхранени следи от древността, макар че в материалната култура има не- 
малко останки от римско време. Средновековието също не е оставило отпечатък върху 
названията на улиците в града3. Може с основание да се твърди, че днешните названия 

 
1 Това минало в последно време като че ли се цени все повече, ако съдим по усилията, които градската 
управа полага за запазване на паметта за градската история и за нейното социализиране и популяризи- 
ране. Тук визирам множеството проекти, насочени към създаването на виртуална карта на Улпиа Сер- 
дика, интерактивни улични табели, градски туристически маршрут, а дори и мобилни приложения. 
2 С това, разбира се, не се изчерпват ономастичните изследвания, посветени на софийската топонимия, 
но тук нямам за цел да правя обстоен преглед на литературата по темата. 
3 Изключение представляват имената на улиците „Болярска“ и „Цар Калоян“. За произхода на второто 
име доста се спори. Според Георгиев то е наследено от периода на Средновековието и е свързано с цар 
Калоян (Георгиев 1983: 170). Според Ал. Миланов (1946: 43) улицата е назована на името на софийския 
севастократор Калоян. Някога приблизително на това място, където е днешната улица „Цар Калоян“, се е 
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на улиците в София са част от целенасочените усилия след Освобождението градът 
бързо да бъде превърнат в модерна европейска столица, при което съзнателно и по- 
следователно са заличавани както архитектурните артефакти от предосвобожденския 
период, така и техните названия. Архитектурата и топонимията на София от османския 
период все пак оставят трайни следи в организацията на градското пространство и в ур- 
банонимията на следосвобожденска София. Тези следи въпреки всичко достигат и до 
наши дни. В градоустройствено отношение някои от най-важните пунктове в съвремен- 
ното градско пространство са основни и за София от XVII в. като пл. „Бански“ (някога 
Баня баши), пл. „Александър Първи“ (някога площадът пред Конака), пл. „П. Р. Славей- 
ков“ (някога Кафене баши) (Иширков 1912: 18). Някои ключови столични булеварди в 
наше време носят стари имена, възникнали още през османския период, но днес те са с 
нов облик: „Цариградско шосе“ < „Истамбул-сокаги“ ‘Цариградска улица’; бул. „Вито- 
ша“ < ул. „Витошка“ < „Джебели Витош-сокаги“ ‘Витошка улица’ (Иширков 1912:18). 
Периодът на Възраждането също не оставя силен отпечатък в съвременната софийска 
топонимия, въпреки че хронологически погледнато е по-близо и въпреки че тогава се 
появяват много нови чисто български названия на улици. Ал. Миланов споменава, че 
още веднага след Освобождението на първото заседание на Столичната община са пре- 
именувани 16 улици, чиито имена са български, с нови имена (Миланов 1946). Неза- 
висимо от тази практика няколко названия от периода на Възраждането остават в па- 
метта на града и преживяват до днес, напр. улиците „Самоковска“, „Владайска“, „Боян- 
ска“, „Бистришка“, „Драгалевска“, „Малашевска“. 

През 1879 г. София става столица не само в геополитически смисъл, но и за 
всички духовни дейности, което превръща града в сложен културен конгломерат. Ето 
защо „културната норма, изграждана в София в продължение на няколко десетилетия, е 
надрегионална и е представителна въобще за България – в този смисъл тя канализира 
европейското и световното, като се съизмерва с него“ (Ангелов, Илков 1994: 5). 
Тъкмо заради това новопрокараните улици и техните названия имат за цел по своеобра- 
зен начин да утвърждават в съзнанието на софиянци българската идентичност, като 
това се постига чрез възпоменанието на лица, събития и места, неизменно свързани с 
българската история. Така локално значимото остава на заден план и се маргинализира. 
То няма място по табелите на столичните улици, а това води до постепенната му заб- 
рава. Изобилната мемоарна литература и множеството изследвания, посветени на ран- 
ните години от историята на София като столица, са източник на сведения за много 
изчезнали топоними. Бурното развитие на града в началото на новото столетие води до 
постоянната поява на нови названия, които не устояват на превратностите на времето. 
Все пак няколко имена от този период, като по чудо са оцелели и са върнати към живот 
под формата на улични названия и имена на квартали: „Хайдушко кладенче“, „Хай- 
душка поляна“, „Баталова воденица“, „Вайсовата воденица“, „Буката“ – някогашни 
местности, „Коньовица“, „Земляне“ – стари селища, намирали се непосредствено до 
София, „Крива река“ – пресушен приток на Владайската река, преминавал някога през 
центъра на София. 

Едва в последните години се наблюдава тенденция към преоценка и преосмисляне 
на локално значимите имена, на които вече се гледа като на главните стожери, върху 
които се крепи културната памет на общността. От друга страна, тъкмо тези имена 
спомагат да се съхрани идентичността на столицата, защото те са уникални и защото 
разказват цели сюжети и истории, непосредствено свързани със София. Тъкмо те из- 
граждат неповторимия облик на града. Ето защо тези названия постепенно започват от- 
ново да намират място в градското пространство под формата на улични имена. Това, 

 
намирала „Калоянската махала“, чието име е засвидетелствано в стари документи още от XVI в. (Чолева- 
Димитрова 2002). 
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за разлика от някои други европейски столици като Берлин или Прага, се отнася най- 
вече за крайните софийски квартали, които са всъщност  присъединени бивши села. 

Анализът на имената на столичните улици разкрива една твърде интересна кар- 
тина. От една страна, е виден стремежът чрез тях да се даде израз на общата нацио- 
нална идентичност, а столицата и в частност нейният център са съсредоточие на висо- 
ката култура. Ето защо в централната градска част преобладават названия, които могат 
да бъдат разглеждани (а и в действителност те се възприемат тъкмо по този начин от 
гражданите) като квинтесенцията на българската национална идентичност. Това, както 
беше казано, са имена, свързани с българското героично минало. От друга страна, все 
по-осезаемо се забелязва тенденцията за възстановяване и съхранение на паметта на 
града тъкмо под формата на уличните названия. Но появата на исторически наследе- 
ните имена в центъра на столицата е по-скоро изключение. Не така обаче стои въпросът 
в покрайнините на града. В някогашните селски райони, превърнати днес в жилищни 
квартали, е съсредоточен основният масив от улични имена, които са приемници на 
стари микротопоними, напр. „Белеви ливади“, „Воденичница“, „Жамбилица“, „Кимчо- 
вец“, „Обреща“, „Старата църква“ и пр. 

Наблюденията върху съвременните названия на улиците в София показаха 
наличието на една немалка група улици, чиито имена са свързани със столицата София. 
Тези названия, макар да са разглеждани като отделен тематичен клас оними, са твърде 
разнородни по своя произход, значение и мотивация. Ето защо е важно те да бъдат 
класифицирани, за да бъдат разкрити отделните подгрупи и да бъдат установени най- 
типичните модели за номинация, чрез които се утвърждава историческата памет за 
града. Анализите показаха, че по-голямата част от споменатите улични имена са оними 
със социокултурна мотивация4, т.е. това са имена, свързани с географско разположение 
на София, с природните ѝ дадености, с историята ѝ или с някои видни граждани. Сред 
тях многократно преобладават пренесените топоними – както пренесени антропоними, 
така и топоними. Все пак съществуват и някои автентични улични названия, макар и 
многократно по-малко на брой. 

 
I. Автентични улични имена 

 
1. Имена, указващи посоката на улицата 
Най-често тези улици водят към селища или места, които вече са погълнати от 

София и са станали част от града:   „Бакърено шосе“, „Бистришко шосе“, „Боянска“, 
„Буземска“,  бул.  „Витоша“  (някога  ул.  „Витошка“),  „Владайска“,  „Драгалевска“, 
„Илиянско шосе“, „Искърско шосе“, „Княжевска“, „Локорска“, „Малашевска“, „Обел- 
ски път“, „Обелско шосе“, „Симеоновско шосе“, „Слатинска“, „Староселска“, „Стар 
Беловодски път“, „Суходолска“, „Филиповско шосе“, „Челопешко шосе“, „Чепинско 
шосе“, „Чифлишка“, „Шосе за Банкя“. В по-голямата си част споменатите имена са 
възникнали през първата четвърт на ХХ в., а някои са по-стари и са наследени от края 
на XIX в. Тези названия на улици дават сведения за миграционните процеси в столи- 
цата, за териториалното разрастване и икономическо развитие на града, тъй като обик- 
новено назовават селищата, от които произхождат имигрантите, или нововъзникнали 
индустриални райони. Много често именно уличните имена са единствените видими 
паметници, пазещи паметта за вече несъществуващи места и селища. 

 
 
 

4 Тук използвам термина на Ел. Фуксхубер-Вайс, според която „социокултурно мотивирани улични 
названия са такива, които под някаква форма „преработват“ или отразяват миналото или настоящето на 
помалка или по-голяма общност на локално или надлокално равнище“ (1996: 763). Като най-типичен 
пример за подобни имена тя определя стари теренни названия, заети като улични имена. 
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2. Описателни названия, даващи информация за самата улица. 
В тази група попадат единични названия, възникнали като описание на конкретна 

улица. Този вид имена не са типични за София, но доколкото се откриват, те са изклю- 
чително ценен източник на информация за предишния облик на дадено място. 

2.1. Названия, описващи характерни особености на околността, в която се намира 
улицата – „Вишнева“ (днес там няма вишни, но някога на това място е имало вишневи 
насаждения). 

2.2. Названия, даващи сведения за населението, обитаващо улицата – „Опълчен- 
ска“ (по тази улица са раздадени имоти на някогашни опълченци). 

 
II. Пренесени названия на улици 

 
1. Пренесени топоними 
Най-често като имена на улици се пренасят теренни названия (микротопоними) – 

имена на земеделски имоти, гори, местности и пр., речни имена, имена на междуселски 
пътища, както и названия на вече несъществуващи села и махали. В списъка5 със со- 
фийските улици бяха открити множество названия с подобен произход – над 300 (от 
малко над 2000 имена на улици общо). Повечето от тях бяха изяснени и локализирани. 
За една част от имената обаче не беше намерена правдоподобна информация. 

1.1. Имена на природни обекти, включени в рамките на града 
Почти без изключение това са названия на водни обекти – реки и потоци, напр. 

„Беравица,  „Биримирски  извор“,  „Владайска  река“,  „Въртопо“,  „Дървенишка  река“, 
„Какач“, „Крива река“, „Панчарица“, „Опорска река“, „Слатинска река“ и др. Някои от 
тези обекти вече не съществуват и споменът за тях се пази единствено в топонимията 
на града. 

1.2. Пренесени названия от изчезнали градски обекти: ул. „Баба Неделя“ (намира 
се в близост до мястото на разрушения площад със същото име), ул. „Мара Бунева“ (на- 
мира се в някогашния квартал със същото име), ул. „Съборна“ (намира се до пл. „Св. 
Неделя“, някога наричан пл. „Съборний“), ул. „Щастие“ (намира се в някогашния едно- 
именен квартал), бул. „Арсеналски“ (някога на това място е бил Арсеналът), ул. „Бо- 
янски възход“ (намира се в някогашния квартал със същото име), ул. „Буката“ (няко- 
гашен квартал, възникнал в едноименната местност), ул. „Булина ливада“ (някога- 
шен квартал, възникнал в едноименната местност), ул. „Военна рампа“ (някогашен 
квартал, появил се около новопостроената военна рампа), ул. „Баталова воденица“ (ня- 
когашен квартал, появил се на мястото на стара воденица), ул. „Карпузица“ (някогашен 
квартал, част от кв. Княжево, възникнал в едноименната местност), пл. „Журналист“ 
(на-мира се в някогашния Журналистически квартал, който бил обитаван с журна- 
листи). 

Както се вижда от приведените примери, често при пренасянето на названия от 
един обект на друг се създават т. нар. мотивационни вериги. В подобни случаи името 
на дадена улица може да произлиза от името на някоя църква, а то, от своя страна, от 
името на патрона на църквата. Ето защо при такива названия само изследователят, 
запознат с историческите факти и обстоятелствата, съпътствали номинацията, би могъл 
да възстанови мотивационната верига (Чешликова 1994: 197). 

1.3. Пренесени микротопоними, намирали се в територии, присъединени към града. 
1.3.1. Улични имена от теренни названия: „Абдовица“, „Видлището“, „Герга- 

ница“, „Герено“, „Горгосица“, „Градините“, „Гръстниче“, „Гърдова глава“, „Делийска 
воденица“, „Железен мост“, „Маркова баня“, „Подгората“, „Подлозище“, „Прогледец“, 

 
5  Имената  на  улиците  в  София  са  екцерпирани  от  Указателя  на  пощенските  кодове  за  София 
http://www.bgpost.bg/files/custom/PostalCodes/Sofia_postal_2010.pdf; София и региона. Атлас. 2004. 
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„Средорек“, „Старата воденица“, „Старата църква“, „Ханчето“, „Ташкови ливади“. То- 
ва е изключително разпространен модел за назоваване на улиците, при което старите 
теренни названия се запазват и им се дава нов живот. В противен случай с течение на 
времето те биха били изгубени завинаги, тъй като самите обекти престават да 
съществуват, а със смяната на поколенията постепенно се забравя устната история, ко- 
ято, както е известно, се запазва в рамките на три поколения. Този тип имена съдържат 
огромна информация за историята, за икономическото развитие, за релефа и общия 
изглед, за флората и фауната на даден район, както и за неговите жители. 

1.3.2. Улични имена от названия на селища и махали: „Горна махала“, „Долна ма- 
хала“, „Земляне“, „Сред село“, „Хайдушко изворче“, „Хайдушка поляна“. Макар  и 
рядко сред имената на улиците в София се срещат и някои стари названия на изчезнали 
вече махали и селища, намирали се на територията на днешната столица. Те са ценен 
източник на информация за селищното развитие в района. 

 
2. Отантропонимни названия 
2.1. Имена, посветени на личности, свързани с конкретни места в София. 
2.1.1. Названия, произлезли от имената на видни личности, чиито живот е свързан 

с улицата (площада) – пл. „П. Р. Славейков“ (на това място се е намирала някога къ- 
щата на поета), ул. „В. Позитано“ (на това място се е намирала преди Освобождението 
къщата на италианския вицеконсул), ул. „Елин Пелин“ (на тази улица е живял писате- 
лят), ул. „Кръстьо Сарафов“ (живял на тая улица). 

2.1.2. Тук трябва да бъдат отнесени и имената на всички улици, кръстени на 
исторически личности, свързани с отделни селища, които днес са квартали на София. 
Сред тях са учители, народни певци, революционери: „Боте Бърборков“ (Горубляне), 
„Д-р Л. Григорова“ (Горна баня), „Жоте Илков“ (Суходол), „Отец Михал“ (Горна баня), 
„Даскал Стефчо“ (Горна баня), „Хаджи Мано Стоянов“, „Цветан Вучков“ (Горна ба- 
ня), „Веле Митрев“ (Беримирци), „Геле Китов“ (Обрадовци). 

2.1.3. Имена, посветени на личности, допринесли за развитието на София. 
2.1.3.1. Сред тази група названия особено ясно се откроява подгрупата на ули- 

ците,  носещи  имената  на  някогашни  софийски  градоначалници:  „Атанас  Хранов“, 
„Григор Начевич“, „Димитър Трайкович“, „Димитър Хаджикоцев“, „Д-р Калинков“, 
„Инж. Иван Иванов“, „Никола Сукнаров“. 

2.1.3.2. Улици, носещи имената на първите европейски архитекти и инженери, 
изградили  София  след  Освобождението:  „Антонин  Колар“,  „Фридрих  Грюнангер“, 
„Херман Майер“, „Андреас Грайс“, „Братя Прошек“, „Братя Бартел“, „Ликурго Ама- 
дей“, „Вацлав Роубал“, „Карл Трънка“ и „Николай Копиткин“. 

2.1.3.3. Улици, носещи имената на първите паркостроители на София: „Даниел 
Неф“, „Карл Бетц“, „Жул Лошо“, „Йосиф Фрай“. 

В заключение може да се направи изводът, че приблизително 20% от всички 
названия на улици в столицата са пряко свързани с историята, културата и природата на 
град София. Този процент е достатъчно голям, а през последните десетилетия се 
наблюдава една постоянна тенденция за неговото повишаване. Това вероятно се дължи 
на факта, че градската топонимия започва да се схваща като съществен елемент от 
културноисторическото наследство на общността. Улиците чрез своите имена могат да 
бъдат и вече са осъзнати като форма за запазване и утвърждаване на културната памет. 
За съжаление обаче голяма част от названията, свързани с историческото наследство на 
града (най-вече т. нар. „описателни имена“ и пренесените топоними), се оценяват нега- 
тивно от съвременните жители на столицата и се смятат са непрестижни и навяващи 
лоши асоциации. Това показват резултатите от проведено през 2009 г. емпирично 
проучване. Тези изводи се потвърждават и от направените преки наблюдения по време 
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на теренната работа, извършена в хода на споменатото проучване. Мнозинството от 
анкетираните оценяват имена от типа на „Горна махала“, „Ломско шосе“, „Училищна“ 
и пр. изключително ниско, като младото поколение е още по-крайно в мнението си 
(Влахова-Ангелова 2013: 144) и смята, че подобни названия нямат място по табелите на 
столицата. 

Съвместяването на локалното, от една страна, и на националното, от друга страна, 
а дори и на глобалното в корпуса от уличните имена на столичен град като София е 
трудна задача, към която трябва да се пристъпва с много вещина6. Безспорно е мястото 
на национално значимите символи, още повече че те са силно желани от хората. Все 
почесто  се  откриват  и  названия,  имащи  наднационална,  световна  значимост  като 
„Джавахарлал Неру“, „Джон Ленън“, „Луи Пастьор“, „Папа Йоан Павел II“, „Христо- 
фор Колумб“. На този фон локалната история и култура остават на заден план, изтлас- 
кани чисто физически в покрайнините на града, и се маргинализират. По този начин 
градската идентичност се изгубва, а урбанонимията „ерозира“. Това, от своя страна, 
довежда до унифициране на урбанонимните системи в различните градове, където 
анротопонимният елемент започва силно да доминира, а едновременно с това се наблю- 
дава и друга тенденция – употребата на често повтарящи се имена, утвърдени като клю- 
чови символи за националното ни самоопределение и самочувствие. Достатъчно е да се 
сравнят списъците с имената на улиците в София и Пловдив, за да се види колко ма- 
щабна е тази тенденция. 

Не на последно място, градската топонимия – корпусът от имената на улиците, 
названията на жилищните райони, имената на значими обществени обекти (паркове, 
пазари, сгради, места за срещи), както и имената на култовите обекти (храмове, памет- 
ници) – представлява един огромен пъзел, чиито отделни парчета носят определена 
информация. Подреждането на тази невидима мозайка в съзнанието на всеки от члено- 
вете на общността е част от процеса на картографиране на градската идентичност. 
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