
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ                  

                       НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

                            ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ 

 

 

 

Комплексът от обекти на територията на Военна 

академия е със статут на Групов паметник на 

културата от 1985 г. 

Уникална е оградата на Академията, изградена 

през 1933 – 1934 г. от около 2000 цеви на пушки.  

От входа на академията при Караулката (ценен 

архитектурен паметник с форма на цилиндрична 

кула) се изкачва път, който през 1933 г. е превърнат 

в Алея на победите. Алеята се състои от 90 колонки 

и железни перила с пушечни цеви и емайлирани 

надписи с имената и датите на победите на 

българската армия от основаването на българската 

държава до края на Втората световна война. В 

тяхната основа са положени артилерийски гилзи с 

пръст от посочените на табелките бойни полета.  

Основното здание – сега Учебен корпус - е 

изградено през 1888-1894 г. по проект на главния 

архитект на София чехът Антонин Колар. 

Фасадата наподобява старинна крепост с 

присъщите за постройките в този стил арковидни 

прозорци и сводове. Върху корнизите на покрива 

са изградени архитектурни военни мотиви във 

формата на бойни кули.  

В Учебния корпус за разположени Царските зали - 

едно от най-впечатляващите пространства в 

Академията. Залите са построени в архитектурния 

стил “късен барок”, който със своите измерения и 

орнаменти внушава уважение и почитание към 

държавните институции. Те са били използвани 

като работен кабинет на цар Фердинанд, 

библиотека с близо 20000 тома ценни и редки 

издания на философска, 

  

 

 

 

 

 

историческа и военна тематика, и пирамида с 

различни видове огнестрелно оръжие. 

Централната зала е била предназначена за 

посрещане на чуждестранни държавници, 

официални приеми, церемонии по награждаването 

на офицери и др.  

От терасата на Царските зали се открива 

прекрасна гледка към една от най-големите 

забележителности на Академията – паркът и 

езерото сред него. Създаването на парка започва 

през 1907 г., по идея на тогавашния началник на 

Военното училище полковник Вичо Диков. За 

целта са закупени около 10 000 фиданки на 

различни дървесни видове. Важен архитектурен 

елемент е езерото, изпълнено във форма на 

буквата „Ф” – началната буква в името на цар 

Фердинанд.  

Към езерото се спуска Алеята на 

началниците. От двете страни на стълбището 

върху гранитни колонки били поставени 

бюстовете на всички началници на училището до 

1934 г., когато е създадена алеята. На територията 

на парка по инициатива на Военната академия, 

Столичната община и Комитета на випуските 

„Васил Левски“ е издигнат паметник на 

Апостола на свободата, който е и патрон на 

Военното училище „Васил Левски”. Той 

тържествено е открит през 2016 г. 

Вляво от Учебния корпус се намира Щабът, 

където се помещават командването и 

преподавателския състав. Сградата е построена 

през 1938-1942 г. по проект на архитекта 

Александър Дубовник. В стилов аспект тя е 

подобна на Учебния корпус.  

От източната страна на Учебния 

  

  

 

 

 

 

 

корпус се издига „Колоната на випуските”, 

която е изградена през 1934 г. В основата й са 

разположени четири фигури на лъвове, 

символизиращи силата и храбростта на 

българския воин. На върха има изображение 

на бойни знамена с лъвчета. На гранитни 

плочи от четирите страни на колоната са 

изписани номерата и годините на 

производство на випуските на Военното 

училище.  

Срещу колоната е паметникът на 

Георги Раковски - патрона на Военна 

академия, изграден през 1967 г. 

Зад паметника на Раковски е разположен 

параклисът „Свети Архангели”, построен в 

края на 19 век. Осветен е на 27 декември 1898 

г. от софийския митрополит Партений в 

присъствието на княз Фердинанд. След 

Първата световна война от двете страни на 

олтара върху черен фон със златни букви са 

изписани имената на всички „Славно загинали 

във войните за свободата на Македония, 

Тракия, Добруджа и Моравско офицери – 

възпитаници на Военното училище”. Това 

превръща църквата в пантеон на падналите по 

бойните полета през войните за национално 

освобождение и обединение на България 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


