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Културно-историческо
наследство

на Варна



Сдружение
„БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА”

Сдружението е създадено от хора с различ-
ни професии, обединени от  идеята за попу-
ляризиране на достойните постижения на 
българите през вековете и техния принос в 
световната история, от опазване на българ-
ските традиции и древното знание, съхра-
нено в тях. Ние организираме национална-
та конференция „България в световната 
история и цивилизации – Дух и Култура”, 
която има 21 издания. Основана от варнен-
ския издател Димитър Боянов през 1996 г., 
конференцията получава подкрепата на 

варненската общественост и се провежда ежегодно в продълже-
ние на два дни през месец ноември в Пленарна зала на Община 
Варна, като включва около 30 доклада, документални филми, 
тематични изложби. Този форум дава трибуна на сериозни изсле-
дователи на българската история от различни краища на страната. 
Освен професионални историци, археолози и етнолози, тук участ-
ват журналисти, лекари, инженери и др., които със своите проуч-
вания преодоляват идеологическите табута, търсят нов подход 
към разкриване на премълчавани или фалшифицирани истини за 
нашето минало. В резултат на това са издадени сборници с докла-
ди, авторски книги на участниците в конференцията, които запъл-
ват множество бели 
петна в българска-
та историография. 

От шест години 
през април провеж-
даме и „Пролетни 
дискусии – Варна”, 
където доклади-
те са обединени в 
по-конкретна тема 
и се дава по-голя-
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ма възможност за 
обсъждания и диску-
сия. Такива теми са 
„Българските държа-
ви преди Дунавска 
България”, „Ранно-
то християнство по 
българските земи”, 
„Памет за рода и 
произхода” и др., по 
които представяме 
и новоизлезли кни-
ги. Сдружението търси съмишленици и насочва вниманието си  
към привличане на млади изследователи на българската история, 
етнология и фолклор, на родовата памет, дава им възможност за 
изява пред широката варненска аудитория. Текстови и видеодо-
клади  от конференцията се публикуват в сайта http://istor-konf-
varna.com/ и Фейсбук страницата на Сдружението. 

С това издание искаме да популяризираме две основни теми 
от проучванията за културно-историческото наследство на Варна, 
които очертават неговото важно място в европейската история.

Даниела Василева, 
Председател на Сдружението
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Ассоциация
„БОЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛЬТУРА”

Ассоциация эта объединяет людей различных профессий, увле-
ченных идеей   популяризации выдающихся достижений болгар 
в течение веков и их вклада во всемирную историю, сохранения 
болгарских традиций и древнего знания, уцелевшего в них. Мы 
ежегодно организуем национальные конференции „Болгария во 
всемирной истории и цивилизации – Дух и Культура”. Традиция 
конференций была создана варненским издателем Димитром Боя-
новым в 1996 г. Конференции получают поддержку от варненской 
общественности и проводятся ежегодно в течение двух дней в 
ноябре месяце в Пленарном зале Муниципалитета Варна. Высту-
пления включают около 30 докладов, документальные фильмы, 
тематические выставки. Лекторами становятся подобранные 
исследователи болгарского культурно-исторического и духовного 
наследия со всех районов страны. Кроме профессионалов – исто-
риков, археологов и этнографов, участие принимают журналисты, 
врачи, инженеры и пр., которые своими исследованиями преодо-
левают идеологические запреты, ищут новых подходов к раскры-

тию фактов нашей исто-
рии, о которых умалчивали 
или фальсифицировали. В 
результате издаются сбор-
ники  докладов, авторские 
книги участников конфе-
ренций, которые заполняют 
множество белых пятен в 
болгарской историографии. 

Уже шесть лет в апреле 
мы проводим „Весенние 
дискуссии – Варна”, где 
доклады придерживаются 
более конкретной темы и 
предоставляется возмож-
ность подольше обсуждать 
вопросы. Вот некоторые 
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темы: „Бол-
гарские госу-
дарства до воз-
н и к н о в е н и я 
Придунайской 
Б о л г а р и и ” , 
„Раннее хри-
стианство в 
болгарских зем-
лях”, „Память о 
роде и происхо-
ждении“ и пр., 
по которым мы 
представляем вновьвыпущенные книги. Ассоциация ищет еди-
номышленников и старается привлечь молодых исследователей 
культурно-исторического и фольклорного наследия болгар, родо-
вой памяти, дает им возможность проявить себя перед широкой 
варненской аудиторией. Тексты и видеодоклады конференций 
размещаются на сайте http://istor-konf-varna.com/ и фейсбук стра-
нице Ассоциации. 

Даниела Василева, 
Председатель Ассоциации
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”BULGARIA - SPIRIT AND CULTURE” 
ASSOCIATION

The Association was 
founded by people of various 
occupations, united by the 
idea of popularizing the wor-
thy achievements of Bulgar-
ians through the ages and their 
contribution to world history, 
the idea of preserving Bulgar-
ian traditions and the ancient 
knowledge kept in those. We 
organize the annual national 
conference ”Bulgaria in the 
World History and Civilizations – Spirit and Culture”, initiated by 
the Varna publisher Dimitar Boyanov back in 1996. The conference 
gained the support of the public of Varna and is held annually, in the 
course of two days, in November, in the Plenary Hall of the Munici-
pality of Varna, and includes about 30 papers, documentary films, the-
matic exhibitions. This event provides a forum to serious researchers 

of the Bulgarian cultural, historical 
and spiritual heritage who come from 
different parts of this country. Besides 
professional historians, archaeolo-
gists and ethnologists, in it there also 
take part journalists, physicians, engi-
neers, etc., who, using their research, 
overcome ideological taboos, seek 
new approaches to revealing con-
cealed or falsified truths about our 
past. As a result of this there have 
been published collections of papers, 
books written by the participants in 
the conference, which fill up a num-
ber of blank spots in Bulgarian histo-
riography.
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For six years now, in April, 
we have also held the ”Spring 
discussions – Varna”, where the 
papers presented are united in a 
more specific theme and there 
are provided greater opportuni-
ties for debates and discussion. 
There are topics such as ”The 
Bulgarian states before The First 
Bulgarian Empire”, ”The Early 
Christianity on the Bulgarian 
lands”, ”Memory of one’s fam-
ily and origin”, etc., on which we also present newly-published books. 
The Association is searching for adherents and has turned its attention 
to young researchers of the cultural, historical and folklore heritage of 
the Bulgarian people, of their ancestral memory, and provides them 
with the forum and the opportunity to make their contribution before 
the general public of Varna. Papers in the form of text and video pres-
entations from the conference are published on the website http://istor-
konf-varna.com/ and the FB page of the Association. 

Daniela Vasileva
President of the Association
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Черноморската халколитна
цивилизация Варна

Откриването на Варненския халколитен  некропол през 1972 г. 
и проучванията на уникалните артефакти в него изграждат пред-
ставата за съществуването на високоразвита археологическа кул-
тура, съществувала на територията на днешна Варна през Vхил.
пр.н.е. Тя е закономерен продукт от развитието на неолитния про-
цес в праисторическа Анатолия (ХІІ-ІХ хил. пр.Хр.), внесена на 
Балканите през втората половина на VІІ хил.пр.Хр. А благоприят-
ните природни дадености – наличието на лесно достъпни за усво-
яване суровини – сол и медни руди, както и близостта до морето с 
възможностите му за воден транспорт издигат Западното Черно-
морие и най-вече района на днешна Варна в икономически и кул-
турен център. Така възникналата археологическа култура Варна 
достига по своето развитие непознати до този момент постиже-
ния в материалната и духовна култура и придобива качествата на 
цивилизация, която има значим принос към световния цивилиза-
ционен процес.    

Археологическа култура Варна и респективно цивилизация 
Варна не се свеждат единствено до находките в уникалния къс-
нохалколитен некропол Варна І, нито се изчерпват с внушител-
ния комплекс от осем наколни селища, открити във Варненско-
то и Белославското езера. Като география тя е нещо значително 
по-мащабно и включва цялата крайбрежна територия на Запад-
ното Черноморие от някогашната делта на р.Дунав на север, до  
р. Резовска на юг. В дълбочина морската цивилизация Варна дос-
тига 20-30 км от сушата.
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Богатството на находките от Варненския некропол действи-
телно представлява най-ранната и най-богата колективна находка 
от древността. Засега то няма паралели и най-общо включва над 
3000 златни предмета с тегло 5,763 кг, повече от 160 медни изде-
лия, без мънистата, голям брой изделия от ценните черупки на 
мидите спондилус (около 1100) и денталиум (над 12000) и про-
чутите големи кремъчни пластини с дължина 20-30 и дори над 
40 см. За изделията от камък, кост, други разнообразни минерали 
и керамичните съдове няма да говорим. Всички тези предмети 
носят подчертано престижен характер и свидетелстват за мате-
риалното благополучие на местното население, но не са малко 
и онези от тях, които се определят за атрибути на властта (раз-
лични видове жезли и скиптри, диадеми, обеци, гривни, масив-
ни гердани). Това дава основание някои да говорят за „златния 
царски некропол до гр. Варна”. Задълбоченият анализ на гробния 
инвентар свидетелства за изразена имуществена диференциация 
на погребаните и на самото общество. Освен това като цяло пред-
метите не са влизали в употреба, което според изследователите  
говори, че в случая не става дума за натрупано приживе богат-
ство, а за предмети – символи на високото социалното положение 
на погребания и позициите му във властта. Затова и гробове като 
№ 43 от Варненския некропол и № 18 от некропола Девня архео-
лозите представят като „царски”. 
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    Истинският разцвет на металур-
гията на златото и на медта в древ-
ността е именно по време на Вар-
ненската халколитна цивилизация. 
Това го доказват на първо място 
количествените показатели като 
брой на златните изделия, общото 
тегло и брой на типовете златни 
предмети, по които показатели Вар-
ненският некропол остава ненадми-
нат. Още по-категорични стават 

тези данни, като към тях се допълнят и данните от останалите 
обекти, принадлежали на културата Варна: от Дуранкулак, Девня, 
Срацимир и пр. Те са толкова категорични, че са достатъчни за 
обобщения, според които златото във Варненския некропол е 
„най-голямата златна група предмети от този период, откривана 
някога в света”,  „най-старото обработено злато, намирано на 
територията на Европа” и „най-старото златно съкровище в све-
та”. 

По-важното е, че се откриват всички основни технологии на 
металообработка: леене, пластична деформация, термична обра-
ботка и дори на заваряване. Уникална по характера си е и техно-
логията на рисуваната със златен прах чиния от гроб № 4, устояла 
на хилядолетията, без боята да се разтопи.    

Особено убедителни в това отношение са качествените пока-
затели. По своите финес, миниатюрност и майсторство в изра-
ботката някои от златните артефакти от Варненския некропол  
представляват истински уникати. Тук за пръв път се срещат 
антропоморфни и зооморфни метални фигурки – станалите попу-
лярни златни бичета – прототип на образа на библейския златен 
телец. Изумление будят златните „очи”, „вежди”, „уста”, „нос”, 
„зъби” и прочие части от лицето на човека върху трите глинени 
маски, открити в гробове № 2, 3 и 15.  

Културата Варна за пръв път позволява да се мисли и говори 
за металургия на златото. Но същото може да се каже и по отно-
шение металургията на медта. Само в царския гроб № 43 медните 
предмети надхвърлят по тегло всичките медни изделия, открити 
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в некропола в Дуранкулак. По-голямо медно съкровище, с 344 
предмета, е известно при с. Карбуна, по поречието на р. Днестър 
(Украйна), но в него медните сечива и предмети са произведени от 
мед, внесена от Варненския металургичен център. Особено ценно 
е, че сред тях е намерен образец от най-ранните медни слитъци. 
Втори подобен меден слитък е открит в некропола Хвалинск ІІ, 
край гр. Саратов, на р. Волга, също дело на варненските металур-
зи. Тези два примера нагледно доказват не само къде се появява 
най-рано идеята за търговската форма при разпространението на 
металите, но и какъв е начинът на вноса и износа на мед във и от 
Варненския металургичен център. Доскоро този въпрос нямаше 
отговор и археолозите не можеха да си обяснят по какъв начин 
медната суровина е била доставяна до Варна. Защото районът не 
разполага със собствени залежи и се е налагал внос от стотици 
километри. А това са стотици и хиляди тонове медна руда. Затова 
и въпросът за слитъците е от особена важност за решаването на 
проблема. 

     Внимание заслужават и големи-
те кремъчни пластини, открити в 
най-престижните гробове от 
некропола Варна І. Интересна и 
дълго време оставала загадка е 
технологията им на получаване. 
Защото дължината им от 30-40 см 
е внушаваща и трудно достъпна 
дори и за съвременни условия. 

Модата със средиземноморски-
те мекотели спондилус и дентали-
ум, открити с хиляди в некропола 
Варна І води началото си още от 
края на неолита, свързана с добру-

джанската култура Хаманджия. Апогея си обаче достига по време 
на културата Варна и разпространението ѝ по поречията на реки-
те от северното Черноморие и най-вече по поречието на Дунав, 
чак до Централна и Северна Европа, като се тръгне от днешните 
територии  на България, Румъния и Украйна, мине се през Сър-
бия, Унгария, Австрия и Германия и се стигне до Северна Фран-
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ция, Дания и Полша. Това показва по убедителен начин влияние-
то на цивилизация Варна върху европейската култура като цяло. 

В значителна степен златните предмети и някои от медните, 
дългите кремъчни пластини и изделията от скъпоценните миди 
спондилус и денталиум играят ролята на предмети на престижа. 
Особен интерес представляват и предметите от минерали. Такива 
са разнообразните гердани, огърлици, гривни и амулети, направе-
ни от мъниста, красиви разноцветни полускъпоценни камъни, от 
злато, малахит и мидени черупки. По своето изящество те са ярко 
свидетелство за изключителните умения на своите майстори- 
създатели, даващи основания на учените да твърдят, че освен 
всичко друго, цивилизация Варна е родилната люлка на ювелир-
ното изкуство. Пример за това са мънистата от карнеол – вид 
кварц с червен цвят, с форма на цилиндърчета с големината около 
сантиметър на дългата им ос. Как са пробивани миниатюрните им 
отвори, за да бъдат свързани в едно цяло, си е чиста загадка. Още 
по-голяма загадка представлява шлифоването на фасетите върху 
изключително твърдия материал. Изумителното в случая са голе-
мината им около 1,5 мм и броят на фасетите, който по правило 
при всички мъниста е по 32. Защото египетски ювелири, работи-
ли 1000-1500 години по-късно и прехвалените им елински колеги 
са умеели да правят мъниста с не повече от 8 фасети.

      Относно керамиката, характерна за 
културата Варна, тя остава недостижи-
ма за епохата и дълго време след нея. 
Не случайно нейният финес, изяще-
ство, украса и тънки стени повдигат 
въпроса за използването на грънчар-
ското колело. Смята се, че хората до 
този момент не са познавали колелото 
и това е причина за липсата на сухозе-
мен транспорт, което е факт. Това обаче 
не притеснява автори като Руслан Кос-
тов да твърдят, че то е откритие именно 
на културата Варна, свързвайки го с 
приспособление за шлифоване на твър-
дите минерали. Затова и не бива да се 
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изненадваме, че ползвайки въртящото се колело за шлифоване, 
халколитният „варненец” би могъл да го ползва и в грънчарство-
то. Косвено потвърждение намираме в обстоятелството, че той е 
познавал добре числото Пи – отношението на обиколката на 
окръжността към неговия диаметър, както доказаха това изследо-
вателите в тази област.

Наред с постиженията в материалната сфера, цивилизация 
Варна има принос в развитието на духовната сфера на човека и 
на първо място – неговото познание. Все по-настойчиво се налага 
мнението, че златното варненско съкровище е първото свидетел-
ство за появата на човешката мисъл на планетата. Изследовате-
лите Христо Смоленов и Христо Михайлов достигат до удиви-
телни заключения. В многобройните златни, костни и керамични 
артефакти от некропола те установяват безспорни свидетелства 
за наличието на линейни, числови и ъглови съотношения, стоящи 
в основата на геометрията. Те обръщат внимание, че размерите 
и пропорциите между повечето от тези хиляди предмети не са 
произволни, а се подчиняват на определени съотношения. Така 
например, дължината на златната плочка от гроб № 4 се нана-
ся точно три пъти в радиуса на златната чиния. А височината на 
голямото биче от гроб № 36 се нанася девет пъти. Това позволя-
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ва на двамата автори да приемат, че енеолитните „варненци” са 
разполагали с еталон за дължина и да открият, че диаметърът на 
уникалната чиния е 52,36 см и отговаря на т.н. „египетски цар-
ски лакът”. Освен с еталон за дължина, хората са разполагали и с 
представи за окръжността, включително са познавали и ползвали 
ъгловия градус. Разполагали са и с единица за ъгловия градус, 
както и за 30, 60 и 90 градуса, ползвайки за еталон златната плоч-
ка и други златни изделия, както и костените идоли. Познавали са 
трансцедентното число Пи, но наред с него са познавали и полз-
вали и числото Фи. Те откриват прочутото „златно сечение” и 
т.нар. Питагорова теорема, вписани в артефактите от некропола. 
Това им помага да ги използват като инструменти за навигация и 
астрономически наблюдения, за геодезични измервания, за дви-
жение по азимут и земемерство. Всичко това дава основание на 
двамата автори да виждат във Варненското съкровище закодирана 
първата наука в света – геометрията и да говорят за златния вар-
ненски енеолит като за „Златния век на познанието”. 

Многобройните проучвания показват, че Варненската древна 
култура е в основата на Европейската цивилизация с постижени-
ята на обществено-икономическия и духовния живот на своето 
общество. Изследователите продължават да разкриват нови стра-
ни от този живот и обогатяват представите ни за духовните пос-
лания на нашите предци.

Находките от некропола са представени в експозицията на 
Регионалния Исторически музей.
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Черноморская халколитная цивилизация на 
территории Варны

   В 1972 г. был обнаружен 
Варненский халколитный  некро-
поль. Исследование таких уникаль-
ных артефактов позволяет считать, 
что была высокоразвитая археоло-
гическая культура, существовавшая 
на территории сегодняшнего города 
Варна в V тыс. до н.э. Эта культура 
– закономерное следствие развития 
неолитного процесса в праистори-
ческой Анатолии (ХІІ-ІХ тыс. до 
н.э.), которую перенесли на Балкан-
ский полуостров во второй полови-
не VІІ тыс. до н.э. Благоприятные 
природные условия (наличие легко-

доступного сырья – соли и медных руд, как и близость моря и 
возможность плавания по воде)  превратили Западный берег Чер-
ного моря и район сегодняшней Варны в экономический и куль-
турный центр. Возникшая таким образом археологическая куль-
тура Варны достигла неизведанных позиций в материальной и 
духовной культуре и приобрела качества цивилизации, которая 
внесла значительный вклад в общий процесс цивилизации.   

Археологическая культура Варны и соответственно цивилиза-
ция Варны – это не только находки в уникальном позднехалко-
литном некрополе Варна І, они не исчерпываются внушительным 
комплексом восьми поселений из свайных построек, открытых в 
Варненском и Белославском озерах. В географическом плане она 
намного шире и включает весь Западный берег Черного моря от 
дельты р. Дунай на севере, до Резовской реки на юге. В глубину 
морская цивилизация Варны занимала 20-30 км суши.

Богатство находок Варненского некрополя – это действитель-
но самая ранняя и самая богатая коллективная находка древно-
сти. Пока некрополь этот ни с чем не сравнить. Находка вклю-
чает в общей сложности более 3000 золотых предметов общим 
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весом 5,763 кг, более 160 
медных изделий, не считая 
бусов, множество изделий 
из ценной скорлупы мидий 
спондилус (около 1100) и 
денталиум (более 12000) 
и знаменитые большие 
кремневые пластины дли-
ной 20-30 см, и даже выше 
40 см. Уж не будем гово-
рить об изделиях из камня, 
кости, иных разнообраз-

ных минералов и о керамической посуде. Все они - предметы 
для престижа и свидетельствуют о материальном благополучии 
местного населения. Не так мало предметов, которые являют-
ся предметами властьимеющих (различные виды держав и ски-
петров, диадем, сережек, браслетов, массивных ожерелий). Это 
дает основание говорить о „золотом царском некрополе рядом с 
Варной”. Углубленный ана-
лиз инвентаря в погребении 
свидетельствует о заметной 
имущественной дифференци-
ации похороненных, и о диф-
ференциации в самом обще-
стве. Еще к тому, предметы 
в целом не были в обиходе, и 
исследователи считают, что 
речь не идет о накоплении 
богатства при жизни, а о пред-
метах – символах высокого 
социального положения похо-
роненного и об его позициях 
во власти. Поэтому и погребе-
ние № 43 Варненского некро-
поля и погребение № 18 Дев-
ненского некрополя археологи 
объявляют „царскими”. 
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Настоящий расцвет металлургии золота и меди в древности 
наступил именно во времена  Варненской халколитной цивили-
зации. Свидетельства тому – в первую очередь количественные 
показатели – количество золотых изделий, общий вес и разно 
образие типов золотых предметов, а по таким показателям Вар-
ненский некрополь остается непревзойденным. Золото в Варнен-
ском некрополе – „самая большая золотая группа предметов того 
периода, которую когда-либо открыли в мире”,  „самое древнее 
обработанное золото, обнаруженное на территории Европы” и 
„самое древнее золотое сокровище в мире”. Исследования пока-
зывают, что материальные и духовные достижения этого древне-
го общества являются основой Европейской цивилизации. 

Находки некрополя можно увидеть в экспозиции Варненского 
Исторического музея.
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The Black Sea Chalcolithic civilization Varna
The discovery of the Chalcolithic Necropolis of Varna in 1972 and 

the study of the unique artefacts in it shape the view of the existence of 
a highly-developed archaeological culture on the territory of present-
day Varna in 5000 BCE. It is a natural result of the development of 
the neolithic process in prehistoric Anatolia (12000 – 9000 BCE), 
introduced into the Balkans in the 6500s BCE. And the favourable 
natural resources – the availability of easily accessible raw materials – 
salt and copper ores, as well as the proximity to the sea with its potential 
for water transport raise the Western Black Sea Coast and particularly 
the region of present-day Varna to an economic and cultural centre. 
The archaeological culture of Varna that emerged in this way, reaches 
in the course of its development achievements in the material and 
spiritual culture that are unheard of until that time, and acquires the 
attributes of a civilization which has a significant contribution to the 
global civilization process.
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      The archaeological culture of Varna 
and civilization Varna, respectively, are 
not just reduced solely to the finds in 
the unique Late Chalcolithic Necropolis 
Varna І, nor are they limited to the 
imposing complex of eight pile 
settlements, discovered in Lake Varna 
and Lake Beloslav. In terms of 
geography it is something considerably 
more large-scale and includes the entire 
coastal territory of the Western Black 
Sea coast from the one-time delta of the 

river Danube in the north, to the river Rezovo in the south. The sea 
civilization of Varna extends as far as 20-30 km inland.

The wealth of the finds from the Varna Necropolis really constitutes 
the earliest and the richest collective find of antiquity. For the time 
being it is unparalleled and, broadly speaking, includes over 3000 
golden items with a total weight of 5.763 kg, more than 160 copper 
items, excluding the beads, a large number of articles from the valuable 
shells of the Spondylus (about 1100) and Dentalium (over 12000) 
molluscs and the famous large flint blades with a length of 20-30 cm 
and even in excess of 40 cm. Not to mention the articles of stone, bone, 
other diverse minerals and the ceramic vessels. All these items possess 
a markedly prestigious character and testify to the material prosperity 
of the local population; however, a great number of them have also 
been identified as attributes of power (various kinds of warders and 
sceptres, diadems, earrings, bracelets, massive necklaces). This has 
provided reason for some 
to talk about ”the golden 
royal necropolis near 
Varna”. The extensive 
analysis of the funeral 
inventory bears record 
of a manifested property 
differentiation of the 
buried and of the society 
itself. Furthermore, on 
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the whole the items are in 
unused condition, which, 
according to researchers, 
shows that in this case it’s not 
about wealth accumulated 
during one’s lifetime, but 
rather about items – symbols 
of the high social status of the 
deceased and their position in 
the ranks of power. For that 

reason graves such as grave No 43 of the Varna necropolis and grave 
No 18 of the Devnya necropolis are presented by the archaeologists as 
”royal” ones. 

The true heyday of the metallurgy of gold and copper in antiquity 
is precisely during the time of the Varna Chalcolithic civilization. That 
is demonstrated first and foremost by quantitative indicators such as 
the number of golden items, the total weight and the number of the 
types of golden articles, indicators in which Varna necropolis remains 
unrivalled. The gold in the Varna necropolis is ”the largest golden 
group of items from that period to ever have been discovered in the 
world”, ”the oldest processed gold found on European territory” and 
”the oldest gold treasure in the world”. 

The finds from the necropolis can be seen in the exposition of the Varna 
Historical Museum.



21

Архитектурно наследство на Варна
Варна се гордее със своето архитектурно наследство от XIX-

XX в., дело на десетки талантливи архитекти и строителни инже-
нери, създали неповторимия облик на града. Обществените и 
големите търговски сгради са оригинални и носят белезите на 
едно голямо строителство. Повечето от жилищните сгради са дву-
етажни, но има и триетажни и четириетажни. Плановите схеми 
са изчистени, външната архитектура не е претрупана, макар да 
издава богатото съдържание. Монументалната скулптурна украса 
не е взета от готови образци, а е творческо търсене на местни и 
чужди скулптори.

Непосредствено след Освобождението във Варна започва стро-
ителството на голяма катедрална църква „Успение на Пресвета 
Богородица”. Автор на проекта е одеският архитект Маас, който я 
проектира по подобие на едноименния Петербургски храм. Кате-
дралата е построена през 1893-1896 г. със средства на общината и 
волни пожертвования на варненското население.

Забележителен паметник на архитектурата от края на ХІХ век 
е сградата на Военния клуб, изградена в стил ренесанс, барок и 
класицизъм. Разположена в центъра на града, тя е една от ембле-
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матичните за Варна. Строителството ѝ започва през 1897 г. по 
проект на военния инженер Тодор Бояджиев и в края на 1899 г. 
сградата е официално открита с първия офицерски новогодишен 
бал. От 1980 до 1983 г. е реконструирана и разширена, преимену-
вана тогава в Дом на народния флот. От пролетта на 1992 г. е отно-
во със старото си име – Военноморски клуб – и днес в отлично 
състояние привлича вниманието на гостите в центъра на Варна.

От това време е сградата на Народната банка (сега Областен 
съвет – Варна), решена в стила на италианския ренесанс по про-
ект на арх. Херман Майер. През 1889 г. по проект на арх. Сава 
Димитриевич се изгражда и часовниковата кула до централния 
площад.

От този период е сградата на  Италианското консулство (сега  
Военноморският музей). В района на морската градина по край-
брежния булевард се издигат и редица други сгради, изградени в 
духа на еклектизма, разпространен в пределите на града и страна-
та в края на ХІХ и началото на ХХ век.

През 1893-1896 г. по проект на големия българския архитект 
Петко Момчилов е построена Девическата гимназия, изградена 
в стила на италианските „палацо” (сега сграда на РИМ – Варна).

 Забележителни са 
архитектурните памет-
ници в града от нача-
лото на ХХ век. Сред 
тях е къщата на инж. Т. 
Анастасов (днес друга 
частна собственост), 
изградена като вила за 
увеселения в стил 
късен барок. По про-
ект на арх. Лазаров 
през 1912 г. започва 
изграждането на 
Народния театър във 
Варна, сградата е 
завършена през 1932 г.

В първите десетиле-



23

тия след Освобождението хиляди млади българи се отправят към 
университетите на Австро-Унгария, Германия и Франция, къде-
то получават високите си академични знания. След завършване 
на образованието си младите архитекти и инженери се завръщат 
в отечеството си и дават своя принос за изграждането на новата 
европейска държава.

Такъв е случаят с плеядата варненски архитекти и строителни 
инженери. Именно те „донасят” сецесиона от Виена, Мюнхен и 
Париж по улиците на все още ориенталска Варна в края на ХІХ в. 
Любопитен е фактът, че първата сграда във Варна с елемент от 
модерното направление сецесион е изградена през 1896 г. и това е 
някогашният хотел „Виена” на ул. „Хан Аспарух” № 4. Сградата 
съществува и до днес. Със своите обемно раздвижени форми, чес-
то увенчани със скулптурна украса, сецесионът бързо се превръ-
ща в най-разпространеното и популярно архитектурно направле-
ние.

Един от най-изявените варненски архитекти е Дабко Дабков 
(1875-1945), завършил Техническия университет в Мюнхен, Гер-
мания. Още същата година се завръща в България и се установява 
във Варна, където прекарва и остатъка от живота си в творчество, 
което ние, съвременните варненци имаме като безценно наслед-
ство. Арх. Дабков реализира приблизително 350 обекта само във 
Варна, част от които са запазени  днес със статут на архитектурни 
паметници. Сред образците на сецесионовия му период могат да 
се посочат следните 
сгради – гранд хотел 
„Лондон”, постро-
ен в периода 1906-
1912 г., Аквариумът, 
изграден в годините 
между 1906-1911 г. и 
открит през 1932 г., 
хотелите „България” 
и „Борис” на ул. 
„Цариброд”, Тур-
ската баня на 
Шукрю бей (1912-
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1914 г.), домовете на Костадин Генов (1906 г.), на лейт. Серафимов 
(1912 г.), на ген. Михаил Иванов и др. Негово дело са Търговската 
академия (1914 г.) – първото висше търговски училище, в чиято 
външна архитектура е намерила място уникалната монументал-
на скулптурна украса на Кирил Шиваров,  кинотеатър „Ранков” 
(1911 г.), Търговско-индустриалната камара (1923-1930 г.) – днес 
там се помещава щабът на Военноморските сили. Приносът на 
арх. Дабков за оформянето на европейското лице на Варна от 
началото на ХХ в. е изключителен. 

Друг майстор на сецесиона във Варна е арх. Манол Йорданов, 
завършил в Прага Чешката политехника. Сред забележителните 
проекти на арх. Йорданов във Варна могат да се посочат следните 
здания – Юнашкият салон (1910 г.), хотел „Москва” на ул. „Цари-
брод” (1910 г.), домовете на сем. Кокашвели на ул. „Драгоман” 
(1912 г.) – днес банка, къщата на братя Овадиеви на ул. „Славян-
ска” (1911 г.), както и неговият собствен дом. 

Йосиф хаджи Стоянов завършва гимназиалното си образова-
ние в Италия, след което се дипломира като хидро- и строителен 
инженер в Техническия университет в Шарлотенбург, Германия. 
Заселва във Варна през 1905 г. Работи в Техническата служба 
на Общината и на частна практика, като създава редица сгради, 

образци на сецесиона, 
сред които са Доходно-
то здание на Жозефина 
Фройнд (1912 г.), домът 
на търговеца Стефан 
Милков (1912 г.), къща-
та на д-р Христофор 
Ловенич (1914 г.), тър-
говският дом на Сава 
Китринополу (1912 г.) 
и много др. 

Георги Бърнев 
завършва средното си 
образование в Мъжка-
та гимназия „Ферди-
нанд І”, после заминава 
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за Париж, където учи във Висшето училище по строителство на 
пътища и мостове. Дипломира се като строителен инженер през 
1900 г. и се заселва във Варна, където работи като общински 
инженер. Впоследствие отваря и свое частно проектантско бюро, 
посредством което реализира десетки сгради във Варна и облас-
тта. Инж. Бърнев е автор на проекта на Алеята на Възраждането в 
Морската градина. Сред сградите, чийто автор е инженерът, могат 
да се посочат банка „Напредък” на ул. „Преслав” № 1 (1908 г.), 
сполучливо украсена с монументална скулптурна пластика, дело 
на бележития български скулптор Кирил Шиваров. Не по-мал-
ко забележително е зданието на Окръжното инженерство на ул. 
„Д-р Пискюлиев” № 2, построено през 1909 г., домът на д-р Пана-
йот Ранков на ул. „Шопен” (1911 г.) и пр. Все безценни перли в 
архитектурната корона на Варна. 

Едни от най-красивите сгради, оформили облика на града са 
свързани с името  на арх. Стефан Венедикт Попов, завършил в 
Мюнхен в навечерието на Балканската война. Участва като млад-
ши офицер във всички войни, които България води в началото 
на ХХ век. Негово дело са десетки частни и обществени сгради, 



26

които днес са архитектурни паметници. Ето някои от тях: първа-
та жилищна кооперация в града на бул. „Приморски” 9, известна 
повече като „сградата на Венедикт Попов” (тя е строена върху 340 
кв. м на пет етажа с партер и магазини);сградата на бул. „Княз 
Борис I” 46 (къщата на търговеца Мешу); сградата на Българско-
то параходно дружество на бул. „Приморски”; сградата на бул. 
„Владислав” 7 (къщата на аптекаря Новкиришки);  сградата на 
бившето съветско консулство на ул. „Братя Шкорпил” 22; къщата 
на Антон Пейчев на бул. „Сливница” 20 (бившият Окръжен коми-
тет на БКП, сега Булбанк); къщата на Боян Блъсков на ул. „Пре-
слав” 59; къщата на семейство Холевич на ул. „Драган Цанков” и 
много други.

Всички варненски архитекти и инженери са били уважавани 
членове на обществото. Истински български патриоти, които 
вземат участие във войните за национално обединение в пери-
ода 1912-1918 г. Въпреки всички техни заслуги, политическата 
промяна в България през 1944 г. слага край на една епоха от раз-
витието на Варна. 

Наш дълг е да пазим архитектурното наследство на Варна и 
паметта за неговите създатели.
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Архитектурное наследие Варны
Варна гордится своим архитектурным наследием, созданным 

десятками  талантливых архитекторов и инженеров-строителей, 
создавших уникальный внешний вид города. Общественные 
и большие торговые здания оригинальны и отличаются 
своей красотой и надежностью. В основном жилые здания 
двухэтажные, но есть трехэтажные и четырехэтажные. Плано-
вые схемы обдуманы, внешняя архитектура без лишних деталей, 
хотя наружу выступает богатое содержание. Монументальные 
скульптурные украшения не заимствованы, они – творческие 
достижения местных и иностранных скульпторов.

Сразу после Освобождения в Варне началось строительство 
большого кафедрального собора „Успение Пресвятой 
Богоматери”. Автором проекта стал одесский архитектор 
Маас, который составил проект по подобию одноименного 
Петербургского храма. Кафедральный собор строился в 1893-
1896 гг. на средствах муниципалитета и за счет добровольных 
пожертвований варненских жителей.
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Замечательный памятник архитектуры конца ХІХ-го века – это 
здание Военного клуба, построенное в стилях ренессанс, барок 
и классицизм по проекту военного инженера Тодора Бояджиева. 
Тогда же создано здание Народного банка (теперь Областной 
совет Варны). Оно построено в стиле итальянского ренессанса 
по проекту архитектора Хермана Майера. В 1889 г. по проек-
ту архитектора Савы Димитриевича возвели башню с часами у 
центральной площади.

Того же периода – здание Итальянского консульства 
(теперь Военно-морской музей). В районе Приморского парка 
на набережной стоят еще здания с заметными элементами 
эклектизма, который имел место в городе Варна и во всей стране 
в конце ХІХ-го и начале ХХ-го веков.

В 1893-1896 гг. по проекту выдающегося болгарского 
архитектора Петко Момчилова построена Девичья гимназия 
в стиле итальянских „палаццо” (теперь здесь находится 
Региональный исторический музей Варны).

В начале ХХ-го века в Варне были созданы выдающиеся 
памятники архитектуры. Среди них – дом инженера Т. Анаста-
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сова, построенный как вилла для развлечений в стиле позднее 
барокко. По проекту архитектора Лазарова в 1912 г. началось 
строительство Народного театра в Варне, которое кончилось в 
1932 г.

В первые десятилетия после Освобождения тысячи молодых 
болгар стали учиться в университетах Австро-Венгрии, Герма-
нии и Франции, где получили первостепенное академическое 
образование. По окончанию учебы молодые архитекторы и 
инженеры вернулись на свою родину и внесли свой вклад в 
создание нового европейского государства. Среди них были 
варненские архитекторы и инженеры-строители Дабко Дабков, 
Манол Йорданов, Георги Бырнев, Стефан Венедикт Попов и 
пр. Они возвели десятки общественных и частных зданий, их 
основная часть и сегодня радует нас, занесены они в список 
памятников архитектуры. 

Наш долг – сохранить архитектурное наследие Варны и память 
о тех, кто его создал.
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The architectural heritage of Varna
Varna is proud of its architectural heritage, the work of dozens of 

talented architects and civil engineers, who have created the unique 
character of the city. The public buildings and the big commercial 
buildings are original and bear the signs of large-scale construction. 
The majority of the residential buildings are two-storey buildings, but 
there are also three and four-storey buildings. The planning schemes 
are streamlined, the exterior architecture is not overladen, and yet 
it reveals the rich contents. The monumental sculptural decoration 
has not been borrowed from ready-made samples, but rather it is the 
creative search of local and foreign sculptors.

Right after the Liberation in Varna there began the construction of a 
large cathedral church Uspenie na presveta Bogoroditsa (Dormition of 
the Mother of God). The author of the project is the Odessan architect 
Maas, who designed it after the Saint Petersburg’s church of the same 
name. The cathedral was built during the period 1893-1896 using 
funds provided by the municipality and voluntary contributions by the 
population of Varna.

A remarkable architectural monument from the end of the 19th 
century is the edifice of the Military Club, built in the style of the 

Renaissance, Baroque and 
Classicism and designed by 
the military engineer Todor 
Boyadzhiev. From the same 
period is also the building 
of the National Bank (now 
Disctrict Council – Varna), 
shaped in the style of the Italian 
Renaissance after the design of 
the architect Hermann Maier. 
In 1889, next to the central 
square, there was also built 
the clock tower, designed by 
architect Sava Dimitrijevic.

From that period is also 
the building of the Italian 
Consulate (currently the Naval 
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Museum). In 
the area of the 
Sea Garden, 
on the seafront 
there are also 
various other 
structures, built 
in the spirit of 
e c l e c t i c i s m , 
which invaded 
the confines of 
the city and the 
country at the 
end of 19th and 
the beginning 
of the 20th century.

In 1893-1896, following the design of the great Bulgarian architect 
Petko Momchilov there is erected the Secondary School for Girls, 
built in the style of the Italian “Palazzo” (today it is the building of the 
Regional Historical Museum – Varna).

Also noteworthy are the architectural monuments in Varna from 
the beginning of the 20th century. Among them is the house of eng. T. 
Anastasov, built as a villa for entertainment in the Late Baroque style. 
Designed by architect Lazarov, in 1912 there began the construction of 
the National Theatre in Varna, completed in 1932.

In the first decades after the Liberation thousands of young 
Bulgarians made for the Universities of Austria-Hungary, Germany 
and France, where they obtained their higher academic knowledge. 
Upon completion of their education the young architects and engineers 
returned to their homeland and gave their contribution to the building 
of the new European state. Such is the case of a constellation of Varna 
architects and civil engineers as Dabko Dabkov, Manol Yordanov, 
Georgi Barnev, Stefan Venedikt Popov, etc. Their work includes scores 
of public and private buildings, a large number of which have been 
preserved today and possess the status of architectural monuments.

It is our duty to protect the architectural heritage of Varna and the 
memory of its creators.
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