
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сградата на БАН днес 

 

Сградата на БАН по времето, когато в нея се 

помещава Министерството на външните работи 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 

15 септември 2018 г., гр. София 

 

Посещение в сградата на Българската 

академия на науките, 

ул. „15 ноември“ № 1, София 

 

 

 

Повече информация за БАН може да намерите на 

официалната страница на Академията: www.bas.bg 



 Българското книжовно дружество (БКД, 

преименувано през 1911 г. в Българска академия 

на науките (БАН)) е създадено на 

30.09/12.10.1869 г. в Браила, Румъния, от 

българските емигранти от Букурещ, Одеса, 

Галац, Браила, Кишинев и Цариград, обединени 

от идеята за общо просвещение и наука 

 БКД е първата българска институция, 

създадена още преди Освобождението 

 Член-съосновател и първи председател на 

БКД е проф. Марин Дринов, историк и филолог 

 Той е един от съставителите на Търновската 

конституция и е негово предложението София 

да е новата столица на възстановената 

Българска държава 

 
проф. Марин Дринов 

 

 След Освобождението дружеството се 

премества в София и се настанява в сградата на 

Държавния съвет, а по-късно в сградата на 

Министерството на правосъдието и в частни 

къщи 

 Сградата на Академията в София е издигната 

на подарен през 1883 г. от Столичното градско 

управление терен от 4600 м2 в непосредствена 

близост с Австро-Унгарското консулство 

 Швейцарският архитект Якоб Хайнрих Майер 

получава като недържавна поръчка проект за 

сградата на БКД/БАН в София 

 

 

 Основният камък на сградата се полага на 5 

октомври 1890 г., а през 1892 г. завършва първият 

етап от нейното строителство 

 Под инвеститорския контрол на арх. Майер са 

построени двата етажа на сегашната ъглова част, 

без големия салон, библиотеката и разширението в 

посока на Австрийското консулство 

 В основния камък на сградата е вградена 

стъкленица с Устава на БКД/БАН 

 По проект на Майер са построени още сградата 

на Българската народна банка в София (1889 г.), 

павилионите на Първото българско изложение в 

Пловдив през 1891 г., замъка в Евксиноград край 

Варна, мавзолея на княз Александър Батенберг и др. 

 Дългът на БКД към различни банки, взет за 

строежа на сградата, е погасен през 1909 г. с 

дарение от 120 хил. златни лв. от акад. Иван 

Евстратиев Гешов, дългогодишен председател на 

БКД/БАН и министър-председател и министър на 

външните работи и изповеданията на България в 

периода 1911-1913 г. 

 
акад. Иван Гешов 

 

 В различни периоди в сградата на БАН се 

помещава Министерството на Външните работи 

(до 1944 г.), а по време на пожар в Парламента, 

сградата на БАН е отстъпена за провеждане на 

заседанията на народните представители 

 Сградата се разширява към Австрийското 

посолство в периода 1925-1928 г., когато 

благодарение на ипотекираните жилища на 22 

академици БАН получава заем от БНБ, който 

по-късно е опростен 

 През 1950 г. Академията заема цялата площ 

на сегашната сграда 

 Българската академия на науките е най-

големият научно-изследователски център в 

България с 42 научни институти в 9 области на 

науката, основната част от които се намира в 

София, а останалите - в Пловдив, Варна, Стара 

Загора и др. градове (вж. картата) 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F

